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E l ő s z ó .

íme átadjak a békásmegyei régészeti és 
mivelődéstörténelmi társulat második évi műkö
déséről szóló „Évkönyvet“ a t. közönség ke
zeibe.

Azt hisszük, hogy a szives olvasó tudja, 
mit akarunk.

A következő közlemények tanúbizonysá
got fognak tenni arról, hogy minő eszközök se
gedelmével akartuk elérni, vagy legalább meg- 
közeliteni kitűzött célunkat. Jól választottuk-e



vn
meg az eszközöket; célszerűen vagy helytele
nül alkalmaztuk-e azokat, arról ítéletet mon
dani nem a mi feladatunk, hanem a művelt kö
zönségé, a józan kritikáé.

Mi szerény tehetségünk szerint kívántunk 
szolgálatot tenni a közmivelödés szent ügyének 
melyet ez úttal is megyénk lelkes közönségé
nek szives figyelmébe ajánlani bátorkodunk.

Budapest, 1876. nov. végén.

Zsilinszky Mihály.
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I.

Kristoffy György élet- és jellemrajza.
— Olvastatott 1875. okt. 10-kén Szarvason. —

A társadalom hasonló a világtengerhez, melynek 
végtelensége, korlátokat nem tűrő szilajsága épugy, 
mint fenséges nyugalma annyira lekötik a szemlélő 
figyelmét, hogy nem eszmél azon parányi vizcseppek- 
re, melyek az égtükrének felületét alkotják s nem 
emlékszik meg azon a mélységben rejlő viztömegek- 
ről, melyek a merészen emelkedő habtoriatokat fen- 
tartják s táplálják.

Ép igy a társadalom sokoldalú életnyilatkozatait, 
küzdelmeit, tudatosan egy célra irányult reformtö
rekvéseit, vagy kevésbé tudatos összfejlődését figye
lemmel kisérve, sokszor hajlandók vagyunk az esemé
nyek nagyszerűsége, váratlansága, az ezekben kifeje
zést találó eszmék életszabályzó gazdagsága mellett 
elfeledkezni azon mélyebben rejlő mozgató erőkről, 
melyek szerencsés találkozása s még inkább tervszerű 
együttműködése képezi lényeges alapját a társadalom 
minden egészséges életnyilatkozatának. Mig uralko
dók bölcs intézkedéseit, hadvezérek dicső fegyverté
nyeit, statusférfiak korszakalkotó reformjait sokan is
merik s nem kevesen lelkesedéssel magasztalták s ma
gasztalják : addig főleg korunk dicséretes jellemvoná
saihoz tartozik azon mind általánosabbá levő törekvés, 
hogy immár hálával és kegyelettel fordulunk azon 
erélyes, öntudatos munkások emlékeihez, kik habár
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életükben csak kis kört töltenek be fényükkel, de 
szellemük emelkedettsége által sokakat öntudatra éb
resztve, jelentékenyen befolytak sokak mivelésével az 
egész társadalom mi velőd ésére.

Ebből kiindulva alkalomszerűnek találom, bogy 
midőn megyénk közönsége fokozódó érdekeltséggel ki
séri mind azon kutatásokat, melyek hazánk s kivált 
megyénk társadalmi fejlődésére s eme fejlődés moz
gató erőire a múltban, vagy közelmúltban vonatkoz
nak, bemutassam egy lelkes, öntudatos, áldozatkész, 
munkás szarvasi prot. tanítónak, Kristoffy Györgynek 
emlékét, ki 1791— 1831-ig, mint néptanító, az ifjú
sággal foglalkozván, több mint tízezer ember fejlődé
sére gyakorolt alapvető irányadó nevelői befolyást. —- 
Méltán megérdemli ő, hogy megyei jeleseink arczkép- 
csarnokában emléke felujitassék s kedves kötelességet 
vélek teljesíthetni az által, hogy a rendelkezésemre 
bízott adatok halmazából oly képet állíthatok össze, 
mely percenetre tán leköti azok figyelmét, kik me
gyei mivelődésünk tényezői s története iránt nemesen 
érdeklődnek.

Kristoffy György született hasonnevű apától s Vo- 
zárik Susanna nevű anyától 1767-ik év april havában 
Gömörmegye Nagy-Szlabos helységében, hol gyermek 
éveit, mint maga említi, — szigorú puritán házi ne
velésben részesülvén, — zavartalan ártatlanságban s 
boldogságban élte át. Azonban talán mivel az ember 
szerencsés kifejlődésénél a keserűségek s fájdalmak a 
léleknemesités ezen tüzpróbái — nélkülözhetlenek; 
vagy talán mivel, — mint az éjjeli lepke az őt meg
semmisítő fényt, úgy az életerős ép gyermek öntu
datlanul keresi a veszedelmet: azért a gyermek Kris
toffy életében is előállott egy veszedelmes fordulat, 
mely őt egész életére megbélyegezte, egyúttal azonban
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zárkozottabb s tanulmányok felé irányuló életmódra 
utasította. Mint hét éves gyermek édes anyjával s 
testvéreivel az aratás idejekor rokonait látogatandó a 
közeli falvakra gyalog kirándult s mire haza tért ész
revehető külsértés nélkül jobb lába fenyegetőleg meg
dagadt. Ügyetlen kuruzslók s bábák által gyógyke
zeltetvén, annyira megromlott a beteg láb, hogy két 
évi kínos senyvédés után, — melyben aggódó anyja a 
leggyöngédebben ápolta s vallásos tanításaival vigasz
talta, — összezsugorodott az, s a gyermek rnegsán- 
tult. Gyakori tapasztalás igazolja, hogy a legszilajabb 
gyermek hosszas betegség után megszelídül, az előbb 
szórakozott, könnyelmű, figyelmessé s komolylyá vá
lik. így történt ez Kristofíy Györgynél is, kit a gond
viselés a sok kínos szenvedésért azzal kárpótolt, hogy 
értelmi ereje, tanulási kedve e zárkozottabb életmód 
folytán annyira kifejlett, mikép kortársait szellemi fej
lettségével jóval felülmúlta. 1775-ben a nagy-szlabosi 
népiskolába adatván, Fabricius Dániel s később en
nek testvére, Fabrici János által taníttatott öt éven 
át az akkori protestáns népiskolák berendezéséhez ké
pest a vallástan mellett főleg a magyar s tót nyelvre 
s ezekkel majdnem egyidőben a latinra. Minthogy 
pedig a gyermek tehetségeinek mértéke legtöbbször 
azon szorgalomból, érdeklődésből és kitartásból olvas
ható le, melyekkel egyes tanulmányait végezi : azért 
Kristoffyt, mint a tudományos pályára hivatással bí
rót, tanítói — a szülök rábeszélésével — tovább is
koláztatni óhajták. A szülők azonban részint belátva 
a mostoha sorsot, mely a múlt század végével hazánk
ban a protestáns emberre várt, ha tudományos pályára 
szánta magát; részint kényelmesebben végezhető s 
hamarabb megélhetésre képesítő neveltetési irányt 
akarván választani; kézművessé óhajták képeztetni
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fiu-gyermeküket. Az alig 14 éves gyermek azonban 
magát eléggé ismerve, hamar határozott önmaga fe
lett, s habár vallásos lelkületét mélyen sértette, hogy 
szülői akaratával ellenkezésbe kelle jönnie ; mégis a 
tanulmányokra adta magát, előre is megigérvén, mi
kép szegény sorsú iparos szüleit kiadások tekinteté
ben lehetőleg kimélni fogja.

Hogy Ígéretét beválthassa előszóra közeli Gömör- 
Panyitra ment s önkényt ajánlkozott Sárkány Mihály ak
kor al-gymnasiumi igazgatónál mendikánsul, tudatosan 
szembe szálva azon nyomorral, Ínséggel, megaláztatással, 
mely reá leendő szolgai tisztében várakozott. De mit törő
dött az ismeretszomjas ifjú nyomorral, éhséggel, hideggel, 
ha csak tanulhatott s kivált a magyar nyelvben s latinosmi- 
veltségben előre törhetett. Két évi iskolázás után azonban 
Kristoffy lelkes pártfogója Sárkány Mihály Panyitról Rozs
nyóra papnak választatván, az ifjú nagy aggodalommal né
zett sötétedő jövőjébe. Azonban a gondviselés úgy akarta, 
hogy ne ejtessékel szép réményekre jogosító fejlődése s egy
kori panyiti tanára, Fabricy, ki időközben az aszódi gym- 
nasiumlioz hivatott tanárul, a szorgalmas ifjat magához 
fogadá, hol később Hlivay által is taníttatott. A mint 
azonban tanára, Fabricy, kishartai pappá lett, vissza
tért szülői házához az ifjú Kristoffy 1784-ben remény- 
vesztetten arra nézve, hogy iskoláit tovább fo g a t
hassa. De szorgalma, tehetsége, önálló törekvése nem 
maradt jutalinazatlanul s Sexty György lelkész aján
latára Dobsinára jutott, hol Sztrompf János atyai ve
zetése alatt a szónoklattant s költészettant tanulta s 
főleg a németnyelv elsajátításával küzködött. Gymna- 
sialis tanulmányait — azon kor prot. gymnasiumainak 
iránya szerint, a classikai miveltség és bölcsészi fej
lettebb gondolkodás megszerzésére törekedvén, — 
fényes sikerrel végezte s egykori pártfogójának, Sár
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kány Mihálynak ajánlatára segédtanítóul hivatott a 
rozsnyói prot. iskolákhoz, hol eleinte a népiskola alsó 
osztályaiban, később a felső osztályokban s a magyar 
isteni tisztelet vezetésénél az ügyes éneklésben s or
gona játékban magát kitüntetve, hivatalát az egyház 
nagy elismerése mellett 1788-ig viselé. Ezen tanítós
kodása alatt csekély pénzösszeghez jutván, miután, — 
mint maga mondja emlékirataiban, — folyton alapo
sabb képzés után vágyakodott, Beke Mártonnal és 
Magda Pállal, -  a később hírneves szarvasi tanárral 
Pozsonyba utazott s a lyceumban Bilnicza Pállal — 
ki később pozsonyi tanárrá lön, — együtt lakván, 
két évig a bölcsészet — istenészeti tanfolyamokat vé
gezte Sztrecsko György, Fábry István, és Szábel Ist
ván atyai vezetése alatt. Pozsonyi tanuló korában Kris- 
toffyt üldözte a szerencse s majd Bazinba, majd Ko
máromba, akkoriban eléggé csábitó feltételek mellett 
tanítói s éneklészi állásra hivatott, mit ő azonban, 
nehogy megkezdett tanulmányait félbeszakítani kény- 
szeritessék, szerényen elutasított. Tanulmányai végez
tével azonban 1790-ben a ceglédi ágost. hitv. egy
házhoz levitául s majdnem ezzel egyidőben előkelő 
úri házhoz nevelőül hivatván, inkább öreg szüleinek s 
kedves rokonainak körében kívánt megtelepülni s el
fogadta a nevelői állomást Márton András úri házánál 
Ochtinán, honnan azonban 1791-ben a gömör-panyiti 
egyház iskoláiba hivatott, mely állomást elfogadni szü
lőfölde iránti hálás kötelességének tekintette s itt 
örömest meg is települt, a tanítás mellett olykor egy
házi szónoklással is foglalkozván. — Panyiton, midőn 
az ifjú Kristoífy szorgalmával az iskolában, szelíd bá
násmódjával s szerény magaviseletével a társadalom
ban tehetségeinek megfelelő hatáskört biztosított, 
1794-ben megnősült, elvevén az ottani lelkésznek Ma
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jor Tamásnak női erényekben kitűnő leányát. Hogy a

lltja naplójegyzeteiben, — a mézes hetek alatt súlyos 
betegségbe esett, melyből szerinte csak nejének köny- 
iiyei s fohászai szabaditották ki. Részint a gyöngéd 
rokoni kötelékek, részint s tán még inkább — a szü-

érzet késztették Kristoffyt arra, hogy mint panyiti ta
nító 1792-ben a fazekas-varsándi egyház papságra való 
hiványát, 1793-ban a ratkoi főtanitóságot s ugyan ez 
évben a tót-komlósi tanítói hiványt s 1794-ben a fé
nyes kilátásokkal kecsegtető rima-szombati tanszéket 
szerényen elutasította magától. Mégis e csábitó hivá- 
nyok özöne folytán Kristoffy Gömörpanyiton mint ta
nító csak 1795. február 22-ikéig működött, midőn ne
jének, ipjának s összes rokonainak rosszalásával ugyan 
de a szarvasi egyház megtisztelő meghívásának en
gedve, s kivált azon önmaga által bevallott nemes 
indoknak eleget teendő, hogy a már akkoriban jó hirü 
Tessedikféle gazdászati s ipariskolában, mint országos 
mintaintézetben, szakképződéséhez nemes ösztönt és 
uj irányt találand, elfogadta a szarvasi népiskolában 
neki felajánlott főtanitói s ezzel kapcsolatos éneklészi 
s orgonistái (kántori) állomást. Hogy pedig a protes
táns egyházak ez időben általuk létesített s fentartott 
iskoláikra mily figyelmet fordítottak, kitűnik azon kö
rülményből, hogy a legkitűnőbb iskolai bizonyítvá
nyokkal ellátott Kristoffyt Szarvason csak világos szak
vizsgával felérő próbatét után választották meg taní
tóul. Kristoffy leírja e vizsga tartásának módozatát, 
említvén, hogy Tessedik Sámuel, mint a szarvasi prot. 
egyház és iskolák igazgató lelkésze a fiatal tanítónak 
neveléstani tájékozottságát puhatolandó, következő kér-

családi örömek annál nagyobb becsét éreztesse vele a 
és — mint a vallásos lelkületű Kristoffy ál-

lőföldunk iránti természetes előszeretet s kötelesség-
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déseket intézett hozzá: „váljon a gazdászat és kézipar, 
vagy a keresztény vallástudomány képezi-e a főbb és 
lényegesebb tantárgyát a népiskolának ?“ Kristoffy 
azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy habár 
szinte a népiskola feladata az ember gyakorlati hasz- 
navehetőségét és megélhetési képességét megállapitani 
és fokozni; mégis e tekintetben épen a vallásos neve
lés foglalja magában a kellő biztosítékot arra, hogy 
az ember számitó értelmével és mások feletti gyakor
lati ügyességével a közérdeknek hasznára s ne ártal
mára legyen. Ellenkezőleg Tessedik Pestalozzi nevelé- 
szeti irányának hive lévén, habár mint potestans lelkész 
kétségbe nem vonta a vallástanitás szellemfejlesztő ere
jét s szabályzó hatalmát az ifjú lélekre ; mégis épen 
az alföldi nép dologtalanságát, avval kapcsolatos er
kölcsi sülyedését, érzéki irányát kárhoztatva, s a tan
tárgyak időrendét tekintve, hazánkban fontosabbnak s 
előbbre teendőnek mondá a gazdászattant és kézipart, 
mely előzmények alapján későbbi időben annál inkább 
vélte a vallástanitást áldásossá tehetni. Ezután kérdé 
Tessedik: „váljon az iskolai s egyházi célokra való 
kéregetés megengedhető-e s minő összefüggése van en
nek a protestáns vallással ?“ Ezen a mai korban is 
sokszor felmerülő kérdésre Kristoffy akként felelt, hogy 
a protestáns hivekben az egyház és iskolák ügyei iránt 
való közérdeklődés és tevékeny részvét — megjegy_ 
zendő, hogy oly időszakra vonatkozik ez állítás, mely
ben sem hírlapok özöne, sem a gyors közlekedés ké
nyelme nem tették lehetővé, hogy a hazánkban élő 
protestánsok egymás életszükségleteiről s érdekeiről 
könnyű szerrel tudomást vehessenek, — ezen intéz
mény által ápoltatik s mig 'más korszerűbb által nem 
helyettesittetik, szükséges. Végre kérdé Tessedik : „vál
jon melyik tanmód képes az ifjúságot úgy értelmi fej
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lődésben, mint erkölcsi nemesbítésben hathatósabban 
előmozditani, az-e, a melyik a népiskolákban országo
san el volt terjedve ezen idő szakban ; vagy az, me
lyet Tessedik az általa létesitett s nagyobb részt fem 
tartott gyakorló gazdászati intézetben alkalmazott, mi
dőn minden { fejtegetést közvetlen szemléletre fektetett 
és a szemléletek tömegéből vonta le s vonatta le tanít
ványaival az egyes alapigazságokat s szabályokat?“ 
— Ezen kényes kérdésre Kristoffy akként felelt, hogy 
az ifjú nemzedék korához s lelki fejlettségéhez mér
tebb, s igy helyesebb tanítási mód a szemléletekből 
kiinduló, tehát az össztevő tanmód; csakhogy nem 
minden tantárgy olyan, melynél folytonosan ezen mód
szer alkalmazható lenne, s igy nemcsak megengedett, 
de sok esetben elkerülhetetlen szükséges, hogy a ta
nítvány, mielőtt szemlélkeznék, képzeltetésre s fogal
mazásra vezettessék. — Kristoffy szerencsés és boldog 
embernek vallá ugyan magát azon alapon, melyre a 
régibb rendszerű tanítás őt felsegítette , de a mellett 
szívesen elismerte, hogy ha Tessedik gyakorlati irá
nyával, nemzetgazdászati s ipartanulmányaival elérte 
élte boldogságát, egyszersmind jogosítva, sőt az isteni 
gondviseléstől mostani helyzetében kötelezve is van 
arra, hogy másokat a boldogság felé vezérlő útra te
reljen. Ezen eszmecsere után a meghívott esperesnek, 
Szimonidesz orosházi lelkésznek és Sexty György kom- 
lósi lelkésznek s az egyházhivek nagy tömegének je
lenlétében próbavizsgát tartott Kristoffy, hol épen nem 
az éneklésre s orgona művészi játékára, mire büszke 
volt az ifjú tanító, — s hitte, hogy ezekben kortársai 
közül sokakat túlszárnyal, — hanem a népiskolai ta
nítás módszerére, a gyermekekkeli bánásra s a nevelés
ben s tanításban nyilvánvaló gyakorlati ügyességre volt 
fektetve a főtekintet. Szint igy igen jellemzőleg, a
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tanítóhoz intézett hl vány nem az egyháziak által egye
dül, hanem az összes világi elöljáróság által nyilváno
san a község házánál nyújthatott át a megválasztott 
tanítónak, tán hogy evvel is kifejezést adjanak azon 
meggyőződésnek, mikép az iskola nem csak kizáróla
gosan a felekezetnek birtoka, de a nagyobbára protes
táns község szinte komolyan érdeklődik s telhetőleg 
befolyik az összes iskolákra. Oly jelentékeny körülmé
nyek ezek, melyeket szőrszálhasagató korunkban, mely
ben ébre állított jogi kérdések miatt sokszor válnak 
a létező s magasztos feladattal biró iskolák a társa
dalom elhagyott mostoha gyermekeivé, fölemlíteni nem'fö- 
lösleges. Az egyház és község sürgetésére télviz ide
jén kénytelen volt a panyiti rokonoktól és ismerősök
től fájdalmasan búcsúzó Kristoffy családjával útnak in
dulni s 15 napi kínos utazás után, — melyben nem 
egyszer tévedeztek. sőt a Mátra aljában gyenge fagyás- 
kor könyvestől, bútorostól egy málhás szekérrel any- 
nyira megfeneklettek, hogy 12 ökörrel s 10 forintnyi 
költekezéssel kellett az éjen át erősen lefagyott ko
csit a sárból kivontatniok, — nagy fáradalmak, sőt 
életveszedelem között az akkor uttalan alföldre meg
érkezni. Bizonyosan ezen sok gonddal járó veszélyes 
átköltözés emléke, vagy tán mit vallomásaiból követ
keztethetni a tanítói pálya iránti őszinte szeretete 
riasztották vissza később is Kristoffyt, hogy 1798-ban 
az aradáczi ev. papi állomást, melyre őt az akkor nagy- 
befolyású esperes, Szimonidesz János, melegen ajánlá 
s később 1806-ban az apatelki papi állomást szives 
küldöttek sürgető unszolásának dacára, szerényen visz- 
szautasitóttá. Jellemző vonás egy olyan ember életében 
ki nem ugyan személye, de őszintén szeretett kartár
sainak kellemetlen összeütközései miatt vajmi sokszor 
érezni volt kénytelen hivataloskodásában azon szolgai
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függést és szándékos megaláztatást, melyet egyes kor
látlan uralomra törekvő egyházi elöljárók, — nem 
ugyan hivatalos állásuknál fogva jogositva, de az ön
tudatlan hívek magatartása által jogfoglalásokra báto
rítva, nagyon is éreztettek a tanítói karral egyes köz
ségekben.

A hivatalos keserűségek s félreértések azonban 
annál inkább terelték a lelkes Kristoffy figyelmét kö
telességeinek kifogástalan pontos és hű teljesítésére s 
az iskolában kifáradva, nem a nagy világ zajos mulat
ságaiban keresett bóditó szórakozást, de gazdagon kár
pótló nemes örömöket lelt kis családja körében. Val
lásos kegyelettel írja le naplójában első szülött fiának 
keresztelését s föllelkesül azon reményben, hogy hagy
hat maga után utódot, ki eszméinek s életterveinek 
méltó örököse leend. Az Isten azonban másként hatá
rozott s a beteges gyermek két éves korában elhalt. 
Kárpótlásul és vigasztalásul született ugyan 1798-ban 
az elhalt fiú helyett egy kedves leány-gyermeke Kris- 
toffynak, azonban megbocsátható, vagy legalább ter
mészetes apai hiúság, hogy ő csak 1800-ban született 
fiú gyermekében találta teljes örömét, kinek szeren
csés fejlődéséhez, mint lelkes nevelő s mint gyerme
kében újra élő apa, annyi fényes reményt csatolt. — 
A mint népesedett Kristoffy György családja, úgy nö
vekedtek gondjai, s inig élete előbbi éveiben soha sem 
panaszkodik a tanítói fizetés csekélységéről, rósz ter
mésről, kései fagyról, árvizekről, ezután önkezűleg ve
zetett naplójában mindig megemlíti azon elemi csa
pásokat, melyek különösen gyermekire vonatkozó ne
velési terveit megzavarták. Mindamellett ép oly hálá
san megemlékezik a gondviselés kegyadományairól 
mindannyiszor, a hányszor életterhein kedvező körül
mények könnyítőnek. Nagy reményekkel fogadja s üd



vözli azon uj tiszttársakat, kik a tanuló ifjúság szá
mának növekvésével szükségesekké vált uj iskolákba 
hivattak s családias szellemű jól nevelt leányainak is 
ezek körében jelölt ki az Isten hű férjeket. — Kris- 
toffy leány-gyermekeit hálás lélekkel látván biztositva, 
gondját s áldozatkészségét életben maradt egyetlen 
fiának nevelésére forditotta, s apai gyöngéd szereteté- 
ről tanúskodik naplójának minden lapja, melyen a fiára 
vonatkozó legaprólékosabb adatok is nagy pontosság
gal vannak följegyezve. S mily büszke önérzettel Ír
hatta le theologiát végzett fiának bizonyítványait, bécsi 
egyetemi tanulmányait, később 1823-ban a mező-be- 
rényi gymnásiumban tanárrá történt alkalmazását, nagy
laki evangélikus pappá választatását, azt abból követ
keztethetni, hogy mindezekben reményeinek, fohászai
nak és egykori jóslatainak teljesedését szemléli.

Azonban már 1824-től gyakrabban emlegeti be
tegeskedését, panaszkodik, hogy habár a lélek kész, 
de a test hivatalos kötelességek teljesítésében már-már 
erőtlen. Mindamellett a hanyatló testi erőkkel ellen
tétben annál tisztúltabb a szellem, annál fenszárnya- 
lóbb Kristóffynál a lélek, mely az élettapasztalatok gaz
dag tárházából merítve bölcseséget, az emberi életnek, 
a köznevelésnek, a hazafias öntudatban mindinkább 
erősbödő nemzeti fejlődésnek minden nevezetesebb moz
zanatát, minden említésre méltóbb érdekét odaadó 
figyelemmel kiséri. Tanúskodnak erről azon sokoldalú 
tanítási tervezetek, melyeket széles ismerettsége alap
ján hírneves tanférfiaktól magának Kristóffy György 
megszerezhetett, naplójába önkezűleg bejegyezgetett; 
tanúskodnak erről azon ápolitikai élet fejlődést érdeklő ira
tok, melyeket minden olvasmányaiból a szorgalmas ta
nító kivonatozgatott; tanúskodnak főleg a helyi ér
dekkel biró statistikai s közművelődési adatok, melye
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két hangya-szorgalommal gyűtögetett a betegesember 
akkor, midőn már mind gyakrabban panaszkodik nap
lójában azon lassan emésztő betegségről, mely végre 
a tevékeny életet 1831-ben kioltotta. — Hogy Kris- 
toffy Györgyöt tanítói szorgalmas működése, kedélyes 
egyénisége, verselési ügyessége, melylyel temetéseknél, 
kereszteléseknél, lakodalmaknál s különböző mulatsá
goknál gyakran költői hatást ébreszteni birt, társas 
miveltsége s vallásos jelleme mennyire közkedvességű 
emberré tették Szarvason és ennek vidékén, sőt összes 
ismerősei körében, mutatja azon körülmény, hogy ha
lála általános megdöbbenést keltett és egész napjain
kig hálásan emlegetik számtalan tanítványai, kik nyel- 
vekbeni ügyességét, klassikai műveltségét,' emberséges 
szelíd bánásmódját s keresztény szellemét felejteni nem 
tudják.

Ezen életrajzi adatokban azonban Kristoffy Györ
gyöt még mindig inkább mint gazdag fejlődésű tevé
keny egyéniséget, de nem mint hivatalnokot s főleg 
nem mint lelkes protestáns tanítót volt alkalmain be
mutatni. Pedig hűtelen lennék jelesünk emlékéhez, ha 
életének épen ezen határozottan kiemelkedő jellemvo
nását terjedelmesebben ismertetni elmulasztanám.

Már azon körülmény, hogy Kristoffy önállólag, 
nagyobb részt szülői támogatása nélkül volt kénytelen 
átküzködni az iskolákon s tanulmányait Gömörpanyi- 
ton, Rozsnyón, Aszódon, Dobsinán s végül Pozsonyban 
leginkább szorgalmára s jellemességére, mint legérté
kesebb ajánló-levelekre, támaszkodva végezte, sőt ez 
idő alatt is nyilvános iskolákban Rozsnyón s magán 
házaknál is nevelősködött, nagyban nevelte a tanítás 
és köznevelés iránti komoly érdeklődését. Nem is mu- 
lasztá el soha az alkalmat, hogy utazásai közben a 
felvidék jelesebb lelkészeit, hírnevesebb tanítóit meg
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látogatta s velők eszmecserét ne váltott volna, s nap
lótöredékeiben az akkori protestáns népiskolák, al- 
gymnasiumok, sőt magánintézetek beléletére s tanitási 
tervrajzára nézve érdekes s főleg a prot. köznevelést 
jellemző adatokat találhatni.

Leirja azon nevelő-intézetnek berendezését, terv
rajzát, mely Kézsmárkon az ottani evang. lyceummal 
kapcsolatban létesittetett a múlt század végén a gym- 
nasiumi tanárok által. Ezen magán vállalatnak alapi
tója volt a kézsmárki lyceum akkori igazgatója 
Podkoniezky Adám, ki Franke paedagogiumát Halléban 
tanulmányozván, középmódú szülők gyermekeinek ér
dekében alkalmas bercndésú bérházban nyitott egy 
érdekesen szervezett iskolát. A belépő tanítványok kor, 
egyéni jellem, fejlettség, véralkat s anyanyelv szerint 
csoportositattak úgy, hogy a németek a magyarokkal, 
a magyarok a tótokkal, a könnyelműek a komolyak
kal, a szelidek a szilajakkal vegyesen laktak ötönként 
egy-egy szobában megbízható nagyobb tanuló vezetése 
s felügyelete alatt. A nagyobb növendékek kitünőbb 
s már-már végzett tanulók támogatása mellett, a ki
sebbek alsóbb osztálybeli, de szinte kitűnő vezér pél
dája és segítsége mellett végezték otthoni tanulmá
nyaikat. A vezérkedő felügyelők számára részletesen 
kidolgozott utasítások adattak, melyek folytán tartoz
tak hatni a békés, testvéries szellem ébresztésére, a 
munkássági kedv fokozására, a tanulmányozás érdeké
nek ápolására; ezért az egy-egy szobában lakók együtt 
éltek, együtt tanultak, jól megválogatott müveket 
együtt olvasgattak s megállapított napokon különböző 
hazai nyelveken együtt társalogtak. A felügyelők ügyel
tek az együttlakók erkölcsi fejlődésére, ellenőrizték s 
irányozták a társas mulatságokat, gondot fordítottak a 
rendre, tisztaságra, közegészségre s együttes étkezésre.
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Hogy pedig az intézet mennyire nem volt kizárólago
san csak a klassikai műveltség ápolója, mutatja, azon 
körülmény, kogy a rajzolás, zenélés, gazdászat, torná
szat s kivált ennek válfajai, a tánc és vivás szinte 
alkalmilag elöadattak mindazoknak, kik magukat ez 
irányban is képezni óhajtották. Mi a kézsmárki pae- 
dagogium nevelési irányát és alapelvét illeti az intézet 
tervrajzában Kristoffy főleg kiemeli, hogy az — igen 
helyesen — kirekeszti egyfelől a katonai nevelést, 
melyben az állami fensőség nyomása alatt elfőj tátik 
az ember egyénisége s önállósága; de kirekeszti más
felől a zárdái nevelést is, melyben az istenség eszmé
jének hatása alatt a fejlődő ember megsemmisül, s 
lesz az egyház sokszor rosszúl felfogott s még rosszab
bul magyarázott érdekeinek vak eszközévé. Épen ezen 
ellentétes irányok kikerülése végett a kézsmárki pae- 
dagogium a családi nevelés továbbfejlesztését tűzte ki 
célul, melyben testvéri szeretet, barátság, egy célra 
törekvők nemes versenye, kedélyes, bizalmas, szeretet
teljes kölcsönhatás a nevelő és növendék között legyen 
azon fejlesztő légkör, mely alatt az emberben a tu
dományok és művészetek szabályzó hatása folytán a 
megnemesült emberi jellem, a hazafias szellem, az er
kölcsi öntudatosság és önállóság kifejlődjék s megerő
södjék. A nevelői vezetés irányára s módjára nézve 
szabályozó elv gyanánt felállittatott, hogy az ifjak fej
lődésükben akként irányoztassanak: mi k é p  g y ű l ö l 
j é k  és k e r ü l j é k  a r os s za t ,  i n k á b b  az e r é n y 
n e k  s ze r e t e ,  m i n t  a b ü n t e t é s t ő l i  f é l e l e m 
mi a t t .  A mi pedig a tanitás módját illeti, fő súly 
volt fektetve a szorosan iskolai feladatok végzése mel
lett az olvasmányokra s azok kivonatozására, miben 
az önálló kutatásnak s tanulmányok alapját megvet
hetni remélték az intézet tervezői s vezetői. A na
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gyobb tanulók, kik az együtt lakó csapatok felett, 
mint a családban az idősb testvérek az ifjúbbakra, a 
felügyeletet gyakorolták, a bentlakás, ingyenellátás és 
szerény dijjaztatás jótéteményében részesülvén, egy
szersmind a tanitói s nevelői foglalkozásban — lyceumi 
tanárok vezetése mellett — annyira ügyes itették ma
gukat, hogy mint keresett tanitók léptek ki az inté
zetből ; — sőt a külföldi egyetemek látogatása is meg 
volt könnyítve részükre az által, hogy az élő nyel
vekbe begyakorolván jókor magukat, szegényes keres
mény ökből kitelt az utazási s tanittatási költség. Hogy 
mennyire változtak a kényelmes és jutányos iskoláz- 
hatás föltételei félszázad óta, azt az érdeklett szülők 
— kivált ha fővárosban kívánják gyermekeiket tanít
tatni — mai nap panaszosan ismerik. Tán épen az 
ellentétnél fogva méltó lesz megemlíteni, hogy eme 
kézsmárki paedagiumban egy benlakó ifjúért szeptem
bertől juliushó 24-ikéig, — tehát tizenegy hóra teljes 
ellátásért s taníttatásért fejenként fizettek a szülők 63 
váltó forintot félévi részletekben. Ugyancsak ez inté
zetben a bennlakó ifjúság életrendje is érdekelhet ben
nünket. Nyári reggeleken 5, téli reggeleken 6 órakor 
felköltettek az együttlakók, mosdás, öltözködés s kö
zös reggelizés után előkészültek a tanórákra. Délig 
szakadatlanul — habár a tantárgyak változatos be
osztása mellett eléggé érdekfeszitőleg — folyt a tanu
lás. Ezután következett a közös étkezés, melynél a 
húsételek kellő aránya mellett, kivált a hüvelyes ve- 
temények kerültek elő gyakorta. Az étkezést fűsze
rezte az igazgató nejének szellemdús társalgása az if- 
jakkal. Délután aránylag csekély tanóra, s leginkább 
a müvészetekkeli foglalkozás került elő. Az intézetből 
az iíjaknak kimenniök engedelem kérése nélkül lehe
tett ugyan, de felügyelőik által ellenőriztettek.
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Kristoffy György közelebbről vágyott ez intézetet 
megismerhetni s tanuló korában óhajtott volna fölvé
tetni azok közé, kik a házi felügyelettel ez intézet
ben megbizattak; azonban szegény sorsa miatt utazást 
nem tehetett s Írásbeli ajánlkozása nem tekintetett 
elegendőnek s igy kimaradt azon intézetből, melyben 
magát haszn avehető tanítóvá képezni reményi ette.

Mindamellett Franke nevelési elveinek ismerete, 
az azok feletti elmélkedés s a kézsmárki kísérlet élén
ken foglalkoztatták az ifjú lelkét s hogy Szarvasra át
költözzék, arra egyéni indító okul főleg azon kedvező 
körülmény is szolgált, hogy itt a hírneves Tessedik 
Sámuel személyével s köznevelési terveivel és kísérle
teivel szemléletileg is megismerkedjék és igy magát 
tanítói szakjában még inkább tökéletesíthesse. Igaz 
ugyan, hogy Kristoffy Szarvasra jövetelét válságos ese
mények előzték meg, melyek a szarvasi iskolák sorsán 
sokat változtattak, sőt megingatták azt a bizalmas és 
kedélyes viszonyt, mely a tanító kar s a lelkészek 
közt előbb fenállott s magát az iskolai életet hatha
tósan előmozdította. Az országos érdekű nevelési ter
vekkel elfoglalt lánglelkű Tessedik, mint az egyház 
igazabb lelkésze már 1779-től buzgólkodott azon, hogy 
a gazdálkodásban s iparban is hátramaradt alföld ezer
féle bajain az által segítsen, mikép Szarvason oly gya
korlati, gazdászati s ipariskola létesitessék, melyben a 
népiskolák fejlettebb növendékei, mint gazdászati ta- 
noncok, gyakorlatilag beleokuljanak az észszerű gaz
dálkodásba egyrészt, másrészt leendő néptanítók is oly 
irányban nyerjenek képeztetést, hogy a később netán 
vezetésükre bízott iskolákban a gazdászattant életre 
kihatólag előadni képesitessenek. — Roppant önfelál
dozással, családi vagyonának tetemes kockáztatásával 
fáradozott azon, hogy ezen országosan dicsért, meg
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bámult vállalat virágzásra birassék s áldásos gyümöl
cseivel boldogítsa majdan ne csak e vidéket, de az 
egész hazát. De rendesen szomorú sorsa a genialis újí
tóknak, hogy őket épen kortársaik legkevésbbé értik, 
s mig Tessediket is magasztalta a miveit külföld, ke
gyeivel s kitüntetéseivel halmozta el az uralkodóház : 
addig irigységből, félreértésből épen azok körében ta
lált. legnagyobb ellenállásra, kiket leginkább kívánt 
boldogítani mintaszerű tanintézetével. Igaz ugyan, hogy 
egyrészt Tessedik parancsoló fellépése idézte elő a 
bajt, midőn ő mint igazgató-lelkész felhasználva a meg
levő népiskolákat, sőt az egyház által 1791-ben nagy 
fényűzéssel fölépített, uj iskolai helyiséget is gazdászati 
és iparintézetté alakította át, s maga lelkesen vett 
részt a tanításban, a gyakorlati kísérletekben, néha— 
ha ugyan a Kristoffynál följegyzett panaszlevól vádjai 
hitelesek, — papi teendőinek rovására. Azonban a 
lassú fejlődésű nép, mely természeténél fogva minden 
újítás ellen gyanút táplál, — kivált midőn tapasz
talta, hogy Tessedik lelkésztársa, Boczko, épen nem 
helyesli ezen iskolai újításokat, sőt kifogásokat emel 
azon eljárás ellen, melynélfogva tiszttársa kizárólag 
gyakorolja az iskolák felletti felügyeletet, — erős, — 
mondhatni durva — visszahatásra ingereltetett. Ezért 
sürgetoleg követelte, hogy általa fentartott népiskolái, 
ne legyenek további kisórlettevés tárgyai, de helyez
tessenek vissza az előbbi állapotba; sürgetoleg köve
telte, hogy az ifjú nemzedék, mielőtt az olvasás, irás, 
számolás elemeiben s a hazai élőnyelvek gyakorlatá
ban megerősödhetnék, ne kónyszeritessék az iparisko
lában a fonásra, szövésre, gyapjútisztitására, szóval oly 
foglalkozásra, mely ha magábanvéve még oly üdvös és 
országos érdekű lenne is, —- de a fejletlen gyermekre 
idő előtti, sőt az akkori kereskedelmi és gazdászati



viszonyok mellett hálátlan erőfecsérlés. Midőn Tesse- 
dik a nép hangosan nyilvánuló ellenszenvére nem sokat 
adott, s támaszkodva az országos iskolai tanács he
lyeslésére, a fejedelmi kitüntetésekre s a többször Ígért, 
de rendetlenül küldözgetett állami segítségre, továbbra 
is ragaszkodott kedvenc terveihez: akkor az elége
detlen nép panaszaival, később fenyegetéseivel ostro
molta az esperességet, a kerületet s mindazon kül
döttségeket, melyek a fenforgó bajok megvizsgálása 
végett a hely színére jöttek. A mikor pedig Tessedik 
az újonnan választott tanítókat is saját kedvenc ter
veinek megnyerni kívánta — mint azt Kristoffyval 
történt s előbb már közlött értekezése is tanúsítja,— 
a magára maradt adózó nép az esperességet sürgette: 
állapitassék meg és esperességileg szentesitessék egy 
oly tanítási-tervezet s részletes utasítás a hivatalban 
levő tanítók számára, melynek alapján, ha előirt hiva
talos kötelességeinek eleget tesz a tanító, senkinek 
beléje avatkozni szabad ne légyen. A papi befolyásá
ra féltékeny Boczko, ki a növekvő közelégületlenség- 
nek s dísztelen viszálkodásoknak egyik okozója volt 
s ki látszólag a népiskolák keresztény szellemének s 
vallásos irányának érdekében folytatta Tessedik elle
nében a keserű harcot, az egyháziakkal ép úgy, mint 
kivált körlelkészi gyöngédtelen avatkozásai folytán a 
tanítói karral is éles meghasonlásba jutván, végre is 
1802-ben hivataláról önkényt lelépett; de másrészről 
Tessedik is a félreértések, megtámadások s főleg az anyagi 
támogatás hiánya és a közönyösség által lehangolva 
1806-ban felhagyott áldásos intézetével, melybe 27 évi 
irodalmi sokoldalú munkásságát, tanítói fáradozását s 
családi vagyonának legnagyobb részét áldozatul be
temette.

Ezen sajnálatra méltó visszás körülmények között

16 KRISTOFFY GYÖRGY
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az iskolákat fentartó választó-közönség tanítóitól fel
tétlenül követelte, hogy a népiskolákat — eltérve Tes- 
sedik reális irányától — az előbbi tanítási rendszer 
alapjára visszahelyezve vezessék; ne legyenek azok to
vábbra is gazdászati s ipariskolák, de a protestantismus 
szolgálatában álló elemi iskolák, melyekben a fősúly 
fektettessék a vallásos nevelésre, a hazai élő-nyelvekre, 
a számolási ügyesség fejlesztésére s csak ezen előzmé
nyek alapján a fejlettebb növendékekkel vétessenek elő 
azon hasznos ismeretek — korlátoltabb terjedelemben 
melyek terjesztése körül Tessedik annyit buzgólkodott. 
Kristoffy felfogván a helyzet kényszerűségét, sem Tes
sedik, sem Boczkó pártjára nem állott, sőt tanító tár
saival szövetkezve a helyi viszályok ideje alatt a pro
testáns iskolák tanítási tervezetét tanulmányozták. Erre 
mutat azon szorgalmas gyűjtögetése a tanítási terve
zeteknek, mely Kristoffy naplójában egy kis könyvtár 
terjedelmével bir.

Ott találhatni érdekes egyéni megjegyzésekkel kisérve 
az 1791-dik évi zsinat tanügyi küldöttségének terjedel
mes munkálatát, melyet a prot. iskolák egyöntetű szer
vezése czóljából nagy szorgalommal kidolgoztak jeles 
tanférfiak, — csak az a sajnálatos, hogy szigorú kö
telezettséggel a protestáns iskolákon az országszerte 
keresztülvive soha sem volt.

Ott találhatni egész terjedelemben s érdekes ön
álló megjegyzésekkel kisérve azon 1799-ről kelt taní
tási tervezetet, melyet a népiskolák és latin iskolák 
egyöntetű szabályozása végett kidolgozott Klanicay 
János, mint a békés-bánáti esperesség akkori felügye
lője. — Ha tán a tantárgyak beosztását ezúttal mellőz
zük is, mint a mely a mai népiskolák s algymnasiu- 
mok tanítási tervezetétől csak annyiban eltérő, hogy 
benne fősuly fektettetett a vallásra s a nyelvekre s

2*
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a reáliák kisebb terjedelemben s kevesebb tanórában 
tárgy altattak ; de már az iskolai élet szabályozására 
vonatkozó felügyeleti jog gyakorlásáról méltó megem
lékeznünk már csak azon oknál fogva is, hogy ezen 
tervezetből kiláthatni, mikép — legalább az ágost. 
hitv. protestánsok vidékünkön — nem bízták iskolai
kat a véletlenre, sem feltétlenül meg nem bíztak még 
azon tanáraikban sem, kiknek megválasztatásánál te r 
jedelmes próba alapján meggyőződtek a tanításra s 
nevelésre' való képességről. Klanicay tervezetében, me
lyet az esperesség elfogadott, az egyházak világi fel
ügyelője s az igazgató lelkész képezik a népiskolák 
természetes felsőségét, kiknek kötelessége gondosan 
ügyelni arra, hogy a tan terv alapján a tantárgyak 
kellő terjedelemben, meghatározott óraszámban s elő
irt módon agy dolgoztassanak fel, hogy ne a tanítvá
nyok kitűnöbbjeivel űzessék a szemfényvesztés a vizs
gákon, de az ifjúság egész tömege kielégítő jártassá
got mutasson mindazon ismeretekben, melyeknek 
módszeres földolgozása a népiskolákra bízatott. Ezek 
mellett az iskolai élet közvetlen ellenőrzésével, — hol 
több iskola létezett egymás mellett, — mindenkor a 
főtanitó bízatott meg, kinek kötelességévé tétetett 
tiszttársait hivatalos működéseikben figyelemmel kisérni 
tanácscsal s példával támogatni, s kivált ha a fegye
lem gyakorlásában, a vallásos nevelésben, vagy a taní
tás módszerében megjegyzésre méltó hibát észlelt volna, 
rögtön barátilag figyelmeztetni a hanyagokat, vagy 
ügyetlenkedőket. Ugyancsak a főtanitóra bízatott a 
tanidő pontos megtartására ügyelni, nehogy a tanít
ványok óra közökben tétlenül magukra hagyassanak, 
vagy ellenkezőleg a közegészség rovására túlbuzgóság
ból kelleténél tovább együtt tartassanak. Ugyancsak 
ezen szabályzat feljogositá az iskolákra való felügye
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lettel megbízott ügyelőt (inspector) s igazgató lelkészt, 
hogy haladék nélkül büntethetik azon megintett s nem 
javuló tanítókat, kik hanyagságuk s kihágásaik által 
az iskolának s a tanítói állás méltóságának ártanának ; 
még pedig úgy, hogy negyed évi, makacsság esetén 
félévi fizetésüket iskolai célokra lefoglalhatják, elüt
vén őket minden további fellebbezés lehetőségétől. 
Igaz ugyan, hogy ezek eléggé szigorú, — mondhatni 
zsarnoki, — rendszabályok ; az egyházak s esperessé- 
gek jegyzőkönyvei azonban arról tanúskodnak, hogy 
e tanítási rendszabályokban kifejezett szigor alkalma
zására vajmi ritkán kerülhetett a sor, s a protestáns 
tanítók inkább saját éber lelkiismeretük által szabá- 
lyoztatták önmagukat, hogy sem öntudatlanul bevár
ták volna az iskolai felügyelőség' megalázó beavatko
zását.

Kristoffy naplójában a tanítás ügyére vonatkozó
lag ott találhatni továbbá egész terjedelmében a kör
lelkészeknek (dekánusoknak) népiskolákra irányult időn
kénti határozatait. Ilyen Boczko Dánielnek, mint kör
lelkésznek 1801- és 1802-ről szóló iskolai szabályzata, 
melyben az 1799-ről kelt esperességi Janitási tervezet 
van helyi szükségekhez mérten módositva, — tán 
egyes tanitók hanyagságára célozgatván, — kiélesitve, 
a nélkül, hogy e mü önálló tervezet értékével bírna. 
Ezen tanítási szabályzat az akkori orosházi lelkész és 
esperes, Szimonidesz János által, az esperességben tán 
néhol fen forgó rendetlenségekre vonatkozólag, dorgáló 
szavak kíséretében köröztetvén, a tanítói karnál álta
lában nagy visszatetszést szült. Ezért a nyíltabb lelkű 
tanitók értekezletet tartván, fogalmaztak is egy eré
lyes hangon írott panaszlevelet a Superintendenshez, 
melyben rámutatnak azon önkénykedésekre s keserű 
összeütközésekre, melyeknek nehány türelmetlen igaz



22 KRISTOFFY GYÖRGY

gató lelkész s körlelkész által az esperesség jobb ta
nítói is kitétetnek, a nélkül, hogy lenne a prot. nép
tanítók hivatalos hatáskörére vonatkozó jogszabály
zat, melyen belül menedéket és kárpótlást találhatna, 
az, ki kötelességeit mértéket ütőleg végezte. Minthogy 
azonban e mozgalomról az esperesnek is tudomása volt 
a nyugtalankodókat, — mint később kitűnt, üres — 
Ígéretekkel elcsendesitette. Ellenben a hatalmas supe- 
rintendensnek, Hamaliarnak, közelében élő szarvasi ta
nítók, abban kerestek e viszálykodás alatt is nemes elég
tételt, hogy annál több gondot fordítottak az önkép
zésre s 1804 május havában — az esperesség beleegye
zésével — esperességi tanító-egyletet alkottak, mely
nek legközelebbi célja volt az összes tanítókban egész
séges társulati szellemet ápolni s ennek segítségével 
az iskolák ügyén s érdekein — a mennyiben az rész
ben az egyetértő tanítóktól is telnék javítani. — Eme 
tanitó-egylet fenállott 1804— 1811-ig Skolka előbb szar
vasi, későb mező-berényi tanár s igazgató elnöklete s 
Kristoffy György jegyzősége alatt, s habár a tartott 
értekezletek jegyzőkönyvei eltűntek, de azok kivonat
ban Kristoffy naplójában találhatók. Ezen kivonatokból 
örömmel megállapíthatni, hogy igen élénk tevékenységet 
fejtettek ki az egylet derék munkásai; nevezetesen 
fölkérték a gazdag nevelészeti könyvtárral bíró Tesse- 
diket, hogy tanulmányozásra érdemes müveit haszná
latul az egylet tagjaival közölni szíveskedjék, ki a ké
relemnek nagy szolgálati készséggel engedett. Később 
a tanitó-egylet az egy téren működő tanítók összes 
érdekeit felkarolván, összejöveteleinél megvitatá az uj 
tankönyvek értékét, a szokásos tanmódszerek s egyéb 
taneszközök helyességét, tájékozás végett statistikai 
adatokat gyűjtött a tartott vizsgákról, azok lefolyásá
ról, a tanítók hi ványairól, anyagi javadalmaztatásuk



minden módosításáról s mind ezen a köz tani tás és ne
velés ügyének érdekeiben közös megállapodásra töre
kedett. Azonban eme tisztességes szándékkal megindí
tott s nemes buzgósággal folytatott törekvések, ké
sőbb az esperesség egyes igazgató lelkészeinél vissza
tetszést szültek, s midőn a hatalmas Hamaliar elhalt, 
— mint sirirata jellemzőleg mondja : „occidit, irt lu- 
ceat,“ — a ki indítványozta s szorgalmazta eme vi
rágzásnak indult tanitóegyletet s bölcseségével szabá
lyozta annak hasznos életfejlődését, — Szimonidesz 
János esperes hatalmánál fogva önkényileg megszün
tette eme önképző társulatot, sőt a felmerülő kárhoz- 
tatás ellenére Lovich bánya-kerületi superintendens le
tiltó parancsát is kieszközölte. Sajnálkozással panasz
kodik ezek felett a szorgalmas Kristoffy, hivatkozik 
Németország tanügyi állapotaira, hol a philanthropis- 
ták Basedow és Salzmann vezetése alatt már a múlt 
században hasonló egyleti élet által emelték a tanitói 
kar önérzetét, összhangzó munkásságát s ezek köz ve- 
titésével a köznevelés ügyét. — Annyi történt is, hogy 
több keserű összeütközés s ezekből keletkező panasz
levelek s kérelmezések után az esperesség a prot. lel
készek és tanitók jogviszonyait szabályzandó, egy bi
zottmányt nevezett ki, melynek tagjai voltak a lelké- 
szi kar részéről: Sexty György, Machula Gábor, Keb- 
lovszky és Kuczian; a tanitói kar részéről pedig: 
Kristoffy György, Skolka és Poszpis. Összeült e bi
zottság 1814. augusztus 16-dikán Tót-Komlóson ; de a 
javaslat készítésénél elvkülönbségek merülvén föl, a 
többségben levő papi rend Machula Gábor, szarvasi 
lelkészt bízta meg a javaslat kidolgozásával. Eme ja 
vaslat egész terjedelmében föl van jegyezve Kristoffy 
napló-töredékeiben s azon gondolatot ébreszti az ol
yasóban, hogy 1814-ben igen szomorú állása lehetett
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a vidék protestáns tanítóinak, midőn az esperességi 
bizottság oly kiskorú embereknek tekintette őket, kik
nek minden hivatalos mozdulatát, sőt magán életét is 
merev és tulszigoru szabályok által kellett korlátozni 
s irányozni. — Ezen irányánál fogva egyrészt, más
részt azért, mert mielőtt a javaslat esperességileg meg
vizsgáltatott s megbiráltatott volna, már is, mint köte 
lező, köröztetett az esperességben, kivált a szarvasi 
tanítók felszólaltak az ellen, azonban Szimonidesz es
peres által szigorúan rendre utasittattak. Ezen izgal
mas időszak volt Kristoffy életében a legfájdalmasabb, 
s habár személye s működése ellen soha kifogások nem 
tétettek ; mégis, minthogy koránál fogva jogosítva, 
szeretetteljes kedélyénél fogva kötelezve érezte magát 
tanitótársainak érdekeit a növekvő papi uralom ellen 
védeni, kegyvesztett emberré lett az esperességben. 
Azonban az előhaladó kor kényszerítő befolyása alatt 
csak hamar enyhébb nézetek s törekvések váltak irány
adókká, s belátta a miveit lelkészi kar ép úgy, mint 
a tanítóság komolyabban gondolkodó része, hogy a 
protestáns egyházi és iskolai élet szerencsés irányban 
csak úgy fejleszthető tovább, ha az egy hajóban eved- 
zők, nem egymás ellen, de egymással szövetkezve, egy 
célra tudatosan törekszenek ; ha nem paragraphusok- 
ba erőszakolt merev rendszabályok, de épen a protes
táns egyházi és iskolalai embereket hajdanta annyira 
jellemző ügyszeretet s áldozatra folytonosan kész te
vékeny lelkismeret vezérük minden hivatalos működé
seikben. — Őszinte hálaadással emlékezik meg a lel
kes Krigtoífy ezen jobb fordulatról s vigasztalódik nap
lójában azon reményben, hogy jön egy jobb kor, 
melyben a lelkes, tevékeny tanitót, mint az egyház
nak s nemzetnek szerény, de hasznos napszámosát 
minden gondolkodó ember nemcsak becsülni fogja,
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de tehetsége szerint támogatni is kötelességének te
kintendő

Hogy azonban jelesünk emlékét teljes képpé egé
szítsük, követnünk kell őt társadalmi szerepléseiben, 
hol nem mint hivatalának élő tanitó, de mint ■ szere- 
tet-teljes családfő, mint a protestáns egyháznak egyik 
őszintén buzgó hive s mint hazafias szellemű honpol
gár jellemzi önmagát tetteiben.

Mint családfő, Kristoffy György a kedélyes, gyön
géd, szeretet-teljes apák közé tartozik, ki példás, er
kölcsileg fedhetetlen, takarékos, mérsékletes életévéi 
az iskolán kívül legalább is annyi nevelői hatással volt 
környezetére, a népre, mint tanításaival, fegyelmezé
sével az iskolai ifjúságra. Nejének minden bajaiban hü 
társa, ki beteg gyermekeinek ápolása körül is annyi 
tapintatot, éberséget fejtett ki, hogy az orvos nem 
egyszer tréfásan orvos társává avatta. Gyermekeinek s 
unokáinak gyöngéd atyja, nagyatyja, ki együtt tanul, 
együtt mulat, együtt dolgozik, talán csak azért, bogy 
ezen együtt-működés által a munkássági kedvet fej
lessze s élvezetekben is ellenőrizve, Önmérsékletre szok
tassa. Fejlődő fiában apai büszkeséggel gyönyörködik 
s mégis annyi tisztes komolysággal és eréllyel vezérli, 
a mennyi szükséges arra, hogy a fiu-gyermek a szü
lők feltétlen szeretetére támaszkodva, el ne bizhassa 
magát. Újra él és újra élvez romlatlan ember módjára, 
midőn Sámuel fia Pozsonyból, Pécsből leveleivel fölke
resi, tanulmányairól értesiti, jó bizony it ványaival, — 
melyeket az öreg hűségesen naplójába jegyezgetett, 
— megörvendezteti. Fiában megdicsőitve érzi magát, 
midőn az a mező-berényi gymnasiumhoz segédtanárrá, 
később nagylaki lelkészszé választatik, lányaiban, vői- 
ben, unokáiban mindenütt a lelkes nevelő remény
kedései között látja Isten áldását, ki őt fedhetetlen
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életéért kedves családi körében jutalmazni kivánja. 
Távolabb lakó rokonainak látogatására a szünna
pok alatt rendesen évenkint családostul kirándul; 
utazási élményeit játszi kedélyességgel leirván nap
lójában. S ha isten kedves gyermekeit, unokáit 
szólítja magához, itt is annyi lemondással nyugszik 
meg, midőn változatos életösvényén egy-egy kedves 
sirhoz téved, hogy a romlatlan ember önkénytelenül a 
rokonszenv melegét érzi lelkén eláradni s óhajtozik 
azon derült, ártatlan családi élet eszméje után, melyet 
Kristoffy hozzá tartozóinak körében — isten segítsé
gével — létesített, Igazi nemes jellemvonása ez is a 
jobb lelkű tanítónak, hogy midőn hivatalos teendői
ben kifárad, elernyed ; midőn társadalmi küzdelmeiben 
kimerül elkeseredik : akkor otthon, családja körében 
keres és talál gazdag kárpótlást összes fáradalmaiért 
s másrészt a legtisztább szeretet tüzében megújulva s 
megtisztulva merit erőt az emberszeretet azon ne
héz munkájának gyakorlására, melyet népnevelésnek s 
nép tanításnak nevezünk.

Mint protestáns egyházának hive szinte említésre 
méltó alak gyanánt tűnik fel előttünk Kristoffy György. 
Fentebb terjedelmesebben ismertetve azon éber figyel
met, mellyel kivált hivatalos állásánál fogva is kisérte 
a protestáns egyház felügyelete alatt álló iskolák fej
lődését, ezúttal röviden csak azt tartom említésre 
méltónak, hogy alig volt békési esperességi, vagy bá
nyakerületi közgyűlés, melynek jegyzőkönyveit, vagy 
legalább azok kivonatát ne jegyezte volna be napló
jába a szorgalmas ember. Szülőhelyének, Gömörmegyé- 
nek egyházi ügyeivel az aprólékosságig ismerős volt, 
sőt ipjának. Major Tamás panyiti lelkésznek, midőn az 
a beretki református pappal mellék jövedelmek miatt 
perlekedett, ügy-iratait rendezte, s részben levelezéseit
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végezte. Nagy szorgalommal gyűjtögette a protestánsok 
vallássérelmeire vonatkozó hivatalos okiratokat; ilyen 
a tiszai superintendentia panaszlevele, melyben külö
nösen a vegyes házasságoknál gyakran előforduló bot
rányos visszaélések vannak föltárva; ilyen a protesr 
tansok egyetemes gyűlése által az akkori országgyű
lések elé terjesztett többrendbeli panaszok és sérel
mek gyűjteménye. Ezek mellett történészi pontosság
gal följegyezgeté Ivristoffy mindazon változásokat és 
ujitásokat, melyek a szarvasi egyháznál itteni tanitós- 
kodásának ideje alatt, sőt előzőleg is fölmerültek. Le- 
irja az egyházkormányzatra vonatkozólag a szarvasi 
egyház első szervezőjének, a hatalmas Markovicz Má
ténak erőteljes és a kiskorúságban élő nép fenforgó 
életszükségeihez mért rendszabályait 1750-ből, melyek
ben az elterjedt babonás szokások, csintalan és er
kölcstelen pajkoskodások, botrányos népszokások az 
egyházi elöljáróság fegyelmezése által elnyomatnak ; 
leirja az egyházkormányzatban szinte határozott szer
vező tehetséggel biró Hamaliárnak egyházi rendtartá
sát 1803-ról, mely a szarvasi egyházban majdnem nap
jainkig szabályozónak tekintetett. Leirja az isteni tisz
telet szokásos sorrendjét s a szertartások időnkinti 
módosulatát, leirja az egyház által meginditott épitke- 
zéseket, nevezetesen a templomépitést 1788-ról, az or
gona építését s felavatását, ezen iskola felépítését 
1791-ről, az ujiskolai építkezéseket; leirja s jellemzi 
mindazon vallásos ünnepélyeket, szertartásokat, melyek 
templom, iskola, temető felavatásakor tartattak, sőt 
összes tanítványairól, még pedig tapasztalatok alapján 
említést tevén ezek egyéni jelleméről, véralkatáról, 
szorgalmáról s tehetségéről, az olykor változó egyházi 
és évenként választott községi elöljáróságról, termés
ről, pénzforgalomról piaci-árakról, úgy hogy naplója
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e tekintetben méltán helyiérdekű statistikai adatok 
forrásául tekinthető az 1800—1830-ig terjedő idő
szakra nézve. Futólag megemlítem, hogy a Kristoffy 
által vezetett osztály népessége 1795—1830-ig évről- 
évre nagyobbrészt táblás kimutatás alakjában be van 
jegyezve s tanúskodik a köznevelés ügyének emelke
déséről. A tanidő szeptember elsejétől julius elsejéig 
tartott; mig Markovicz idejében 1750-ben Mihálynap 
körül vétettek föl a növendékek az iskolába s a fiuk 
József napkor, a lányok György napkor vizsgát adtak, 
hogy aztán késő őszig szülőiknek segíthessenek a 
mezei munkánál. Markovicz Máté nagy erélylyel szor
galmazta az egyházhíveket, hogy gyermekeiket kivétel 
nélkül iskoláztassák s a rendes tanidő alatt senki tan
köteles gyermekét az iskolából ki ne vigye s ezen 
alapon vitte később Tessedik keresztül, hogy a tanidő 
teljes tíz hónapra kitérjesztessék s a gyermekek isko
láztatása iránti kötelességérzet a szülőkben folyton 
ébren tartassák. Legtöbb tanítványa volt Kristoffynak 
1824-ben, midőn egy osztályban 333-mal küzdött s 
legkevesebb 1796-ban, midőn csak 172 tanítványt ve
zetett. Évi fizetése 1798-ban, mint főtanitónak tett 
478 váltó forintot, ha terményekben s földhaszonvé
telben kapott összes javadalmaztatását pénzre átszá
mította ; a vele együtt működő három altanitó egész
ben fejeként 327 forinttal lett díjazva. Még ha oly 
pontosan beleképzeljük is magunkat az olcsóbb idóviszo- 
nyokba, alig tudjuk megérteni s kimagyarázni, mikép 
élhetett meg családos tanító 150—200 o. é. forintot 
alig tevő évi fizetésből, kivált ha hozzá gondoljuk, 
hogy — amint Kristoffy panaszosan többször említi,— 
tanítóskodása idejében mostoha termés s az egyházi 
elöljáróság hanyagsága miatt több oly év fordult elő. 
melyben a tanítónak fizetése felével kellett megeléged-
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nie s a hátralék után évekig várnia. Igaz ugyan,, hogy 
a kislelkű protestáns tanítók nagy részét ezen mos
toha sors lehangolta s fejlődéseikben eltörpítette ;>• de.1 
Kristoffy annál több egyéni szorgalomra érezte magát 
kötelezve, s meg nem feledkezve hivatalos, tartozásai
ról, kertészkedés, méhészet s gazdálkodás által kívánta 
magát anyagilag kárpótolni akkor, midőn tisztes hiva
tala után megélni egy családos embernek a lehetet
lenséggel volt határos.. Csodás tüneménye ez a titok- 
szerű emberi léleknek, hogy mig sokan az ujabbkori 
tanítók köziil kényelmesebb anyagi helyzetük mellett 
sivár élvezetek homokpusztáján, — mint a lapályon 
szétterülő kiöntés, — semmivé elpárolognak: addig a 
mostohább kor jelesei, például Kristoffy is, mint a 
szűk mederbe szorított hegyi-patak, nagy akadályokat 
leküzdve még is képesek voltak egyéniségüknek meg
felelő választott életirányukban mindinkább előretörni, 
anélkül, hogy ezen bámulatra méltó küzdelmeiknél 
akár a nevelés ügye iránt, akár a szegénységénél fogva 
nem sokra képesített prot. egyház iránt elkeseredés 
támadt volna lelkeikben. Ennek magyarázata helyesen 
nem az időviszonyok óriás külömbségében, de a sze
replő egyének erkölcsi, vallásos humánus fejlettségé
ben keresendő; — mert habár igaz is az, hogy az élet- 
körülmények alakitó befolyással vannak az ember 
egyéniségére, mig a lelki kiskorúság időszakában é l; 
de másrészt nemkevésbbé igaz az is, hogy amint az em
ber öntudatossá lett s jellemerőre emelkedett, ügy a 
viszás körülmények dacára is hasznavehető, sőt pó
tolhatatlan emberré alkothatja magát azon a téren, 
melyre felismert hivatása által vezéreltetett.

Végre hogy a jelesünk felől alkotott jellemképet 
befejezzük, tartozunk őt bemutatni, mint hazafias szel
lemű polgárt, ki a demokratikus irányban fejlődő pol
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gári társadalomnak s a hazának öntudatos tevékeny 
tagja volt az eszmélés korától a késő vénség idejéig. 
Kristoffy nagy előszeretettel tanulta az összes hazai 
nyelveket, s habár gyermek és ifjú éveiben a latin 
miveltség teljesen fölöslegessé tette a magyar nyelv 
ismeretét, ő amint szülői rosszalásával a tanulói pá
lyára lép s Cfömörpanyitra megy, ezt egyrészt a ma
gyar nyelv megtanulásának érdekében teszi. Tanító
sága korában, habár tót egyházakban működött, oly 
szükségesnek találta a latin mellett a magyar nyelvet, 
hogy azt nem csak nagy szorgalommal, de szép ered
ménnyel is tanitá, — mit különben a szarvasi egyház 
követelt is tanitóitól, — sőt hogy kedves fiára is ilyen 
irányban hatott, mutatja azon körülmény, melynélfogva 
az ifjú Kristoffy a mező-berényi gymnasiumban alkal
maztatván, kikérte magának a magyar irodalom, a sta
tisztika és hazai történelem tanszékét a felső osztá
lyokban, miről az apa nagy örömmel tesz említést.

Hogy a francia forradalommal Európa szerte szét
áradó szabadelvű politikai nézeteknek s törekvések
nek a még ifjú Kristoffy György ellen nem állhatott 
sem koránál, sem miveltségénél fogva, azt mutatják 
naplótöredékeinek egyes részei, hol félve ugyan, de 
érintőleg említi, mikép a Martinovics-féle összeeskü
vést nagy figyelemmel kisérte, sőt azon lázas izgalmat 
keltő iratok közül egyet-mást olvasott sőt leirogatott, 
melyekért sokan politikai vértanuk gyanánt üldöztet- 
tek. Korlátolt hatáskörében érezve azonban, hogy ő 
mint egyszerű néptanító politikai szereplésre sem hi
vatva, sem állásánál fogva azon korban jogosítva nem 
lehet, ezen olvasmányaiból gyűjtött kivonatait önmaga 
megsemmisítette, mert azon lapszámok, melyekre nap
lójában utal, nyom nélkül elvesztek. — Hogy azonban 
a demokratikus fejlődésnek nagy barátja volt, bizo-
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nyitja azon körülmény, mikép tót versekben Írott köl
teményben — a nép polgári önbecsérzetére hatni akar
ván, — megénekelte Kovács János és Hlivár szarvasi 
lakosok szolgai alázkodását, kik 1700 körül Bécsben 
járván a földesuraságnál, hogy alattvalói tiszteletüket 
illőleg kifejezzék, a grófi kastély hosszú folyosóján 
görnyedezve, sót térdencsúszva mentek végig a lak
szobákhoz, mit maga a méltóságos ur észrevevén, in
dulatosan kifakadt s megdorgálta a szegényeket, kik 
földesurokat legalább is félistennek tekintették. Úgy 
sejthetni, hogy lvristoffy e satyrikus költeményt na
gyobb tanítványaival a vizsgákon szavaltatta is s ez 
által tanítványaira s a nagy közönségre oly irányban 
kívánt hatni, hogy a nép gyermeke jókor emberi mél
tóságának tudatára ébresztessék. — A francia forra
dalom renditő habverései hazánkig elhatva, az ifjabb 
nemzedék lelkesedéssel szemlélte nálunk azon lázas 
eseményeket, melyek közelről a szereplőkben az iszo
nyat hatását, távolról a szemlélőkben a történeti ese
ményekben kifejezést találó isteni igazságszolgáltatás 
látszatát tüntették föl. Kristotfy, habár őszintén fájlalta 
azon veszteségeket, melyek Ausztriát s vele együtt 
hazánkat sújtották; mégis vigasztalódott azon remény
ben, hogy eme forradalom egy jobb kor hajnala, mely
nek nyomában az egyenlőség, testvériség és szabadság 
lépdelnek s védangyalaivá lesznek az emberi nem bol
dogulásának. Ezért a végkifejlés előtt Napóleont, mint 
politikai lángészt hódolattal bámulta, proclamatiót 
napló-töredékeibe pontosan bejegyezgette s későbbi 
szerencsétlen sorsa felett a világtörténet eszmei fej
lődése érdekében búsongott; habár egyszersmind em
berbaráti szeretettel örült azon, hogy a véráldozatok 
időszaka megszűnt s nem karddal, de tollal s szóval 
keilend majdan tovább küzdeni azon társadalmi refor
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mok és eszmékért, melyeknek diadalában Kristoffy 
erősen hit. Ezen politikai hite folytán újra fellángolt 
benne az öröm sugára, midőn a megyéknél, az or
szággyűléseken szabadelvű mozgalmak inditattak meg 
Nagy Pál, Beöthy Ödön, Széchényi és Kossúth Lajos 
által s gyermekei számára jósló lélekkel leirja, hogy 
a borúra derűnek kell bekövetkeznie, s ha ő már nem 
is, de gyermekei s unokái megfogják élni azon nagy
szerű átalakulást, midőn az embert nem születése, rangja, 
cime, vagyona után fogják mérlegelni; de társas mi- 
veltsége, jelleme, tudománya, közhasznú ügyessége s 
áldozatkész hazafisága lesznek azon nemesi ajánlóleve
lek, melyek után mindenki tisztelettel kérdezősköden- 
dik. Kristoffy ugyanezen epedve várt jobb kort illeg
nem élte; de munkás életében még is azon önérzet 
kisérte s lelkesitette őt, hogy korlátozott hatásköré
ben, mint szegény és szerény protestáns tanitó, azon 
munkások közé küzdötte föl magát, kik a társadalom, 
a haza szerencsés fejlődését s boldogulását, — ha csak 
porszemekkel járulhattak is a haladás templomának 
épitéséhez, — tettleg előmozditották.

Nem is távozhatni el Kristoffy György emlékétől 
azon meggyőződés nélkül, hogy a feladataikat lelke
sen fölkaroló tevékeny néptanítók leghathatósabb té
nyezői a társadalom fejlesztésének s eszmei átalakítá
sának, hacsak félre nem ismerik a helyes módokat s 
eszközöket, melyek feladataik megoldásában kisszerű
nek látszó, de végeredményeikben áldásos céljaikhoz 
vezérelhetik. Kristoffy élet- és jellemrajza az ember
barát s kivált a tanitó előtt annyiban is érdekesnek 
tűnik föl, mert életfejlődésében határozottan kifejezi, 
hogy épen ezen helyes módok és eszközök kellő is
meretével birt egész életében. Egyéniségében sze
rény, minden túlzó követelés nélkül, hivatalában lel-
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kiesmeretes, munkás, a dicsőség minden hajhászata 
nélkül; családi környezetében szeretetteljes, kedélyes, 
tapintatos minden szenvelgése nélkül annak, mintha 
mintaszerű családi életével másokra irányadólag hatni 
akarna ; egyházi életében őszintén vallásos, ki midőn 
eszméknek szolgál, tudja, hogy legszentebb kötelessé
geknek tesz eleget; polgári életében hazafias szelle
mű, ki áldozatkész lélekkel tevékenyen szolgál a je
lennek, tudva azt, hogy a jobb jövőt is csak az ér
demli, ki a jelent bölcsen felhasználni el nem mu
lasztja. A szerénység, lemondás, egyszerűség, kegyes
ség s hazafiság emez erényei előtt hódolattal megha
jolva, azon kegyes óhajtással fejezem be Kristoffy 
György élet- és jellemrajzát: vajha a gondviselés sok 
hasonló tevékeny, munkás, uemes lelkű, fedhetlen jel
lemű tanitót adna megyénknek, hazánknak, hol épen 
a közművelődés előmozdítása körül, ha jelesek nagy 
számban csoportosulnak s válvetve munkálnak is, a 
nehéz feladatok halmazában bizonyosan nem egyha
mar fogjuk hangoztathatni azon politikai életfejlődé
sünkre sokak által már most hangsúlyozott kegyes 
óhajtást, hogy: „a mit csak ki ván tunk, mindazt meg
nyertük ! “

Benka Gyula.



II.

A békésmegyei múzeumban lévő némely kő és 
bronzkori tárgyak ismertetése.

(Felolvastatott az 1875. okt. 5. Szarvason tart. vándorgyűlésen.)

A történetnyomozás a mi korunkban már azon 
stádiumon áll, bogy aki az emberi nem őskori mive- 
lődéstörténelmét kivánja megirni, az ma már nem a 
levéltárak poros actai közt kutat, hanem a földben 
áskál, a barlangokat járja be, a folyóvizek leszakado
zó partjait vizsgálja és aknázza ki. Az itt talált csont
maradványok, konyhaliulladékok, emberi kéz által ké
szített kezdetleges védeszközök és házi szerszámok 
szolgáltatják ma már a legbiztosabb adatokat arra 
nézve, hogy milyen volt régi lakója e földnek az ember, 
mint fejlődött, mivelődött, tökéletesedett lassan lassan, 
évezredről évezredre, szóval ezek vezetnek el minket 
azon legtávolabb eső őskorba, midőn az embernek az 
akkor létezett mamutok, mastodonok, barlangi med
vék által környeztetve még létéért, faja fentartásaért 
kellett küzdenie, vagyis azon korba, melyet közönsé
gesen t ö r t é n e l e m  e l ő t t i  kornak nevezünk.

A régészet, amint tudva van, ezen történelem 
előtti kort két szakaszra osztja, úgymint: a kőkor
szakra és a bronz korszakra. Az elsőt ismét kettőre 
t. i. a paledit és a neolit vagyis az ősi és az újabb kő
korszakra. A kőkorszak alatt értjük azon kort, mi
dőn az ember még fémeket, aranyat, ezüstöt, rezet 
nem ismert, vagy legalább azokat nem használta, ha-



nem kőből készített magának szekercéket, ékeket, 
vésőket, nyíl és láncsahegyeket, szarvasagancsból ka
lapácsokat, halszálkákból szúró eszközöket, szóval, mi
dőn a miveltségnek legalsó, legkezdetlegesebb fokán 
állott. Bronzkornak pedig nevezzük azon kort, mely
ben az ember már ismerte a rezet s rájött arra, hogy 
azt a tüzbe felolvasztani, formákba önteni s ily módon 
abból különféle házi és védeszközöket késziteni lehet.

Természetes, hogy ezen korszakok nem minden 
országban és nem minden nemzetnél fejlődtek ki ugyan
azon egy időben. Sőt ellenkezőleg, midőn némely, némi 
miveltségre vergődött népeknél már bronz divott, 
ugyanakkor a fejletlenebbek, miveletlenebbek még a 
kőkort élték. Igv például Ázsiában a trójai háború, 
Európában pedig Róma alapittatása a bronzkorba esik; 
holott ugyanakkor Skandináviának, Britanniának, éjszaki 
Németországnak és hazánknak lakói még a kőkorszakot 
élték és a fémek használata módját mégnem ismerték.

Hogy itt is, ahol mi lakozunk, Békésvármegye terü
letén, nemcsak a bronz, de a kőkorszakban is laktak 
emberek, azt bizonyítják a múzeumunkban levő s me
gyénk területén talált kő és bronzkori eszközök. Tu
domásomra eddig kőkoriak találtattak Gyomán, Gyu
lán, Szeghalmon és Gerlán*) és igy mindenütt a Kö
rös vize mentén; bronzkoriak pedig Szabadkán Gyula 
mellett, Csabán, Dobozon, Halászteleken, Csorváson, 
Gyulán, Szenttornyán, Kigyóson és Gerlán, ahonnan 
azon tanúságot lehet levonni, hogy megyénkben is 
épen úgy, mint másutt, az emberek először a folyó
vizek mentén kezdtek letelepedni, s csak mikor elsza
porodtak, akkor vonultak beljebb a vizektől távolabb 
eső helyekre.
*) Midőn ezen értekezés tartatott, akkor még a szarvasi kovácshalmi lelet
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Engedje meg a t. közönség, hogy becses figyel
mét nehány percre igénybe vegyem s mnzemnimkban 
levő néhány kő- és bronzkori tárgyat bemutassak s 
egypár szóval ismertessek.

Kezdeni a kőkorszakon. Ezen korszakból múzeu
munk nehány igen csinos s figyelemreméltó tárgyat 
bir felmutatni. Ilyen nevezetesen ezen 
két egészen ép kőszekerce. Hogy 
mennyi időt és mily rendkívüli fárad
ságot vett igénybe, mig az ember azon 
korban, midőn még a vasat nem is
merte, a követ igy kicsiszolta, kiélesi- 
tette, átlyukasztotta, azt könnyű elkép
zelni. Eszerint aki akkor ily kikészített 
eszközt birt, az valóban nagy kincsnek 
volt birtokában. Egyike e szekercék- 
nek oly éles, hogy még most is lehetne 
hasznát venni. Találtatott pedig mind
kettő Ágyán, Aradvármegyében. Ezen 
harmadik, félig eltört szekerce, gyulai 
és igy békésmegyei lelet.*)

Ide tartozik továbbbá ezen két kőék. Az egyik
jobban megtartott 
példány gyulai, a 
másik pedig gerlai 
lelet. Ezen utolsón, 
minthogy puhább 

anyagból való,, 
mindkét oldalon 
egyes darabkák lepattogtak 
amint az, ki valaha használta, 
kőbaltájával reáütögetett.

3)

*) Nem lévén minden egyes felmutatott tárgyhoz fametszeteink, azokat 
ábrákban nem közölhetjük.
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Ugyanezen korból való ezen átlyukasztott s kala
pácsul használt szarvasagancs, valamint ezen 
őskori lábszárcsont, melynek tulajdonké- 
peni rendeltetését bizonyossággal megha
tározni nem lehet, mindazonáltal a rajta 
levő törések azt mutatják, hogy kézív volt. 
Az'első az orosházi, a másik a gyulai ha
tárban találtatott.

Bemutatom továbbá ezen obsidián vagy 
4) kovakő szilánkokat, melyek egy nagyobb 

darab kőből, úgynevezett nucleusból vannak lepattog-

■
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tatva. Ezek közül a hegyesebbek 
láncsába vagy nyilveszőbe illesz

tettek. Ami népünk az ilyeneket ugarkovának nevezi. 
Mindezek Beregmegyéi leletek s tárlatunknak Lehoczky 
Tivadar ismert nevű régész ajándékozta azokat. Békés- 
megyében ilyenek mindeddig nem találtattak. Volt 
ugyan ezelőtt Gyomán egy bizonyos terület, hol sűrűn
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fordultak elő, de a nép már mind felszedte és kova 
helyett felhasználta. Tagtársunknak, Garzó Gyula lel
késznek, legbuzgóbb utánjárás dacára sem sikerült 
megszerezni csak egyet is.

Mindezen eddig bemutatott tárgyak készítési és 
használati kora ezelőtt mintegy négyezer évre tehető. 
Mily kezdetleges eszközök voltak ezek! Mily keserve
sen lehetett ezen tökéletlen eszközökkel csak a ház
tartáshoz legszükségesebbeket is elkészíteni, van-e, a ki 
azt be nem látná? Képzelhetjük eszerint, mily roppant 
haladás volt az, midőn az ember megismerte a féme
ket, nevezetesen a rezet s rá jött arra, — bizonyosan 
épen oly véletlenül, mint a phöniciaiak az üvegkészi- 
tésre, — hogy a réz a tűzben felolvad, hogy azt e sze
rint agyagból készített formákba önteni s abból ily 
módon különféle házi és védeszközöket, baltákat, ára
kat, kalapácsokat, fűrészeket, reszelőket, vésőket, ka
rikákat sat. készíteni lehet. Ezen felfedezés azon kor
ban bizonyára nem csekélyebb haladás volt, mint ami 
időnkben a gőz használatának felfedezése.

Menjünk át most már ezekre, t. i. a bronzko
riakra. Ezek természetesen sokkal szebbek, csinosabbak, 
hasznavelietőbbek, mert hiszen az eddig bemutatott 
kőkorszaknál pár ezer évvel későbbiek. Ilyen először

is ezen füles
véső vagy pal- 
stab. Ritka szép 
példány, mely 
bármely tár
latnak díszére 

szolgálna. Magának jeles régészünknek, főt. Rómer ur
nák is feltűnt. Midőn Csabán hozzá szerencsém volt, 
egy darabkát levágatott róla, azon czélból, hogy az 
anyagot Pesten vegyelmeztetendi. Ezen eszköz azon
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korban volt használatban, midőn az ember a nyers
bőrt használta öltözetül, sátora fedezetéül. Ez eszköz
zel hámozta le a bőrről a faggyút, hártyát, zsiradé
kot. Ezen lerakodás, mely a két fül közt látszik, azon 
emberek ujjainak izzadási lerakodásakik azt valaha, ezred
évek előtt használták. E szép tárlati példány csorvásilelet 

Ugyanazon korból való ez a tokos véső vagy celt,

10)

mely szekercéül használtatott. Azért tettem e fanyélre 
mert a régiek is ilyen nyélre szokták volt azt fülénél fogva 
szijjal odakötni. Szenttornyai lelet Orosháza mellett. 

Bemutatom még ezen bronz-sarlót, mely Gyula
városa határában találta
tott ; valamint e két bronz
karikát. Egyik csabai, má
sik gerlai lelet. A csabai va
lami edénynek füle lehetett.

1868-ik évben egy csalt)
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bai lakos a vasúthoz vezető utczán házat építvén, pin
ceásás alkalmával ott négy celtkori sirt találtunk egy
másmelleit. A csontok mellett ott leltük ezen csinos 
bronz-karpereceket és e bronz-fülbevalót s nehány

Későbbi, t. i. avarkori kész; meny e két csinos 
ezüst fülbevaló, mely Gyulán id. Mogyoróssy János ur, 
tárlati őrünk szőlőjében találtatott s az ő ajándéka. 
Hasonlóképen avarkori ezen jól megőrzött érezsisak, 
mely Endrőd mellett a Körös medréből került fel-

bronz-gyűrűt. A hely, hol ezen sírok vol
tak, úgynevezett hát, mely valaha két 
oldalról vízzel volt körülvéve. Tudva van 
az a történelemből, hogy a celták ily 
vizek melletti hátakon szerettek temet
kezni s aligha csalódom, ha azt mondom, 
hogy ha azon helyen, melyen e sírok 
felfedeztettek s mely most Csaba városa 
legnépesebb utcáinak egyikét képezi, az 
ásatást folytathatnék, bizonyára még több 

celtakori sirt is sikerülne felfedeznünk.
Igen szép példány továbbá ezen két vörösréz-csá

kány. A kiseb 
dobozi, a na
gyobb pedig ha* 
lásztelki lelet.
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szilire s Rovás János end- 
rődi biró ur szívességéből 
bírja azt múzeumunk. E si
sak e d d ig  tudtommal, egyet
len a maga nemében.*) 

Utoljára hagytam tárla
tunk egyik díszét, ezen 
kétélű bronz- 
kardot, mely
nek lellielye 
Kígyós. Hogy 
a régiek, midőn

még a vasat nem ismerték, nemcsak érc- 
paisokat, sisakokat, mellvédeket, de érc kar
dokat is használtak, azt a történetírók és a 
költők nem egy helyen említik. Már Horác 
említ „ aes tripplex circa pectus “ vagyis há
romszoros ércet a mellen. „Micat aereus en- 
sis“ azaz: „fénylik az érczkard“ mondja a 
költő, midőn egyőskori csatát leir. Én e pél
dányt egy csabai kovácsnál találtam, kihez 
azt egy csabai földmives vitte volt, hogy be
lőle lószerszámra való karikákat csináltasson. 
A famarkolat, mely szegekkel volt odaerő
sítve, a földben elmállott.

I)e nem fárasztom tovább a t. közön
ség figyelmét. Legyen elég egyelőre ennyi- 
Jövőre, ha isten éltet, nehány, tárlatunk
ban lévő, szintén figyelemre méltó agyag- 
nemüeket leszek bátor bemutatni. Jónak 
látom az ily ismertetéseket különösen vi
déki vándorgyűléseinken két oknál fogva?
*) Ezen a lapokban avarsisaknak elnevezett műdarab azóta 

zetközi kiállításon is méltán feltűnést okozott.

-s

17 )

esti nem-



először azért, hogy a t. közönség látván, liogy zsenge 
tárlatunk már eddig is bir oly tárgyakkal, melyek bár
mely vidéki múzeumnak díszéül szolgálhatnának, annál 
inkább érdeklődjék múzeumunk iránt; másodszor azért, 
hogy a t. közönséget ily tárgyak műrégészeti becsére 
figyelmeztessem. Ha tehát valaki önök közűi ezután 
ily es valamit vagy talál, vagy másoknál lát, ne hagyja 
azt elveszni, ne hányja el azt, mint értéktelen lomot, 
de gazdagítsa vele tárlatunkat. Az ilyen kő és bronz
kori tárgyak világot vetnek azon vidék múltjára, ahol 
találtattak. Hol az Írott okmányok hallgatnak, ott az 
ilyen őskori tárgyak beszélnek. Hazánk múltja akkor 
lesz teljesen felderítve, ha egyrészt a levéltárakat át- 
buvároljuk, másrészt az ily ősrégészeti tárgyakat mú
zeumainkba csoportosítjuk. S vájjon nem kötelessé
günk-e mindnyájunknak egyrészt az, hogy hazánknak 
szebb és boldogabb j ö v ő t  előkészítsünk, de másrészt 
az is, hogy hazánknak m ú l t j á t  felderíteni igyekez
zünk? „Pátriám, cum possis, illustrare nolle, scellus 
es£“ azaz: bűnt követ el, ki nem igyekszik felderíteni 
hazájának múltját, midőn az tehetségében áll, mondja 
a nagy Bel Mátyás.

Megelőztek már ebben minket a miveltebb nem
zetek, németek, angolok, franciák, kiknél alig van 
valamire való városka, melynek múzeuma ne volna. 
Kövessük őket ebben mi is, igyekezvén felderíteni ha
zánknak múltját, egyik Írással, másik ily régészeti tár
gyak gyűjtésével s múzeumunkban való elhelyezésével. 
Szóval vegyük sziveinkre e tekintetben is azt, mit a 
költő mond:

„Hass, alkoss, gyarapits, s a haza fényre derűi!“

Haan Lajos.
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III.

A csabai nép életmódja, s szokásai a közel
múltban.

— Olvastatott B.-Csabán martius 5. 1876. —

A közel múltban mondom ; — mert ba e község 
160 éves egész történetét, kezdve Libent Máté bíró 
korszakától, Zelenyánszki György jelenben bírósága 
idejéig egybefoglalnám, az Örökké valósággal szemközt, 
nem lenne az hosszabb egy villanyütenynél. De lejebb 
szállók. — Hogyan is hasonlíthatnám egy 160 éves 
község történetét az örökké valósághoz?-- Róma, az 
egykori világváros, azon időtől fogva, a mint annak 
alapítója Romulus, Remus testvérével versenyt futva, a 
város területét a homokon kicápázta, azon ideig, a 
mint lehanyatlott, 2000 évet élt. Páris, még mindég 
adja a fiatal, szenvedélyes, tetszeni vágyó kacér asz- 
szonyt; ő szolgál divat mintákkal az egész hiú világ
nak, — csillogó ékszereivel hódítani akar, — pedig 
hogy már előhaladott korú lehet, onnan gyanítható, 
mert a haja kiment, másként nem rakna fejére chig
non alakban álhajakat, mit a mi kedves hölgyecskéink 
is oly ügyesen tudnak utánozni. Öreg biz ő, mert már 
1370 éve, hogy fejlődik; — és kitudja még meddig 
tart fejlődése ? De tán ez is nagy bátorság Csabát Ró
mához, vagy Párishoz hasonlítani?— Engedek az am- 
bitióból, nem megyek tehát tovább a szomszéd köz
ségnél Gyulánál, a mely a magyarok első korszakáról 
származtatja eredetét, és fejlődésében csak annyira ju-
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tott még, hogy egy egyszerű székhely kérdésének fel
vetésénél, egész erejének összeszedésére volt szüksége, 
veszélyeztetett érdekének megóvhatása végett. Meddig 
kell még Gyula városának léteznie, hogy a fejlődés 
legfőbb fokát elérje, honnan túl aztán, a természet 
törvénye szerint a hanyatlás következik?

A midőn is tehát, Csaba egykori szokásai, s élet
módja ecsetelésére vállalkoztam, adataimat csak a kö
zelmúltból meríthetem. Épen azért, nem is lehetnek 
azok nagyon érdekesek, mert ha érdekök emelése cél
jából némi költői színben tüntetném elő, — rajta vesz
tenék, létezvén még most is élő tanuk, kik az igazság 
elferdítésének személyesen útját állhatnák.

Előadásomat az életmód különbféle ágai szerint 
osztom fel, s kezdem :

1-ször a gazdálkodáson. A jobbágy a telket me
lyet miveit, nem tarthatván tulajdonának, azt nem is 
nagy szorgalommal mivelte. De arra vagyon gyarapo
dási vágyból se nagyon ösztönöztetett. Telkének rend
szerént 2/3 részét kalászos növénnyel vetette el; kuku- 
ricát kerített tanyai udvarokban, nagyon kicsinyben 
termesztett; — !/3 része földjének, széna-termelés vé
gett parlagon hagyatott. A házi szükségét meghaladó 
búza készletét vermekbe temette el, honnan azt egy
két év múlva, azaz, mig szüksége lett reá, kivette : a 
hozzáért nedvesség miatt összeragadván, nem ritkán 
olajpogácsa alakjában, ásókkal kellett, mint haszonve- 
hetetlent, a gyepre kihányni. Majd szalmabogják belse
jébe szóratott a búza készlet, mely rendesen nem a 
tolvajoknak, — mert olyan nem akadt, — hanem az 
egereknek és más rágcsáló állatkáknak esett martalé
kául. Türelemmel kellett tehát várni egy mostoha évet, 
a midőn Erdélyből és Bánságból érkeztek vevők, kik



a 2 forintos búzát, sokszoros árán kénytelenitettek meg
vásárolni.

A krumpli, repce, lóhere, dohány, ösmeretlen ter
melési cikk volt.

Ezen kezdetleges gazdálkodási rendszer másik fő 
okának alig szükséges a nyomasztó urbért mondanom, 
a midőn egy telkes gazda 102 szekeres napszámot, 
egy házas zsellér 18 gyalog, egy házatlan zsellér 12 
gyalog napszámot, évenként a földesur szolgálatában 
tölteni, ezenkívül összes terméséből 9-det adni köte
leztetek. — így állván a dolog, kisértse meg bárki, 
számtalanig arányba hozni az egykori közterheket, a 
jelenlegi közterhekkel, s meggyőződik, hogy az akkori, 
különösen az úrbéri földre nehezült terhek, arányta
lanul nagyobbak voltak, a mostan, oly nehezünkre eső, 
és annyi panasszal viselt közterheinknél. De hát mi 
tagadás benne? Elődeink teherviselő szolgák voltak 
jogok nélkül, mi pedig szabad polgárok vagyunk, kik 
a teherviselést nem sziveljük.

És a milyen volt a jobbágy anyagi állása, nem 
kevésbé volt nyomott erkölcsi élete is.

A jobbágy nemcsak vagyonával, de személyével is 
a földesur tulajdona volt. Több földesur lévén Csabán, 
minden földesur saját szinével jegyeztette meg jobbá
gyait. E szin, a jobbágy háza külsején, például az ab
lakok vagy 'ajtók körül húzott egy szalagban volt ki
fejezve, melyet a hajdú odafestett. A kinek a hajdú az 
ablakára kopogtatott, az tudhatta, hogy urbáriumra 
kellett mennie. A hajdú a megrendelt szolgálatot, olykor 
olykor, egy-egy jó emberének, a kéz kezet mos- elvé
nél fogva, saját hatáskörében — képes volt későbbre 
halasztani, de végkép elengedni soha sem. A ki az úr
béri szolgálattal hátralékban maradt, az ellen, különö
sen a szigorúbb földesurak részéről — végrehajtás
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intéztetett. A végrehajtás mórija volt, téli időben az 
ablakok és ajtók leszedése, s a kemence bezúzása. 
így ejtetett meg, a zálogolás, becslés, és árverés ki
kerülésével — a végrehajtás, honnan fellebbezés nem 
volt. A makacs és ellenszegülő jobbágyon, — egy mo
gyoró-pálcával, még olcsóbban és gyorsabban foga- 
natosittatott az igazságszolgáltatás.

Tapasztalt dolog, hogy a nép/ mindig a végre
hajtó közegekben látja személyesítve a rendszert, — 
igy itt is, az ellenszenv, közvetlenül a rettegett hata
lom, az urasági hajdú ellen nyilvánult, melyet a zak
latott jobbágyoknak, egy Ízben aként sikerült megto
rolni, hogy az urasági hajdú fejére, kint a mezőn, 
munka közben, hátul egy ponyvát borítottak, és őt 
igy tehetetlenné téve, jól eldöngették. — Ujongva fo
gadták a jobbágyok ez elégtételt, a miből mi, a kö
vetkező tanúságot merítjük :

a) Az elfojtott emberi érzet lappangó tűz, mely 
lángot vet, a mint arra legkisebb alkalom nyílik.

b) A nagyság, ha elbukik, nem mindig tragicum, 
hanem comicum is lehet.

c) A tót jobbágy természete hasonlított a tigris 
természetéhez. Ez is orozva tör áldozatára.

Egy másik heroicus tettet is emlegetnek a még 
most is élő öreg emberek. Az alvégi temető, és a ja- 
minai szőlők között elterült legelő, melynek használa
ta természetesen nagyon kezére esett a jobbágyok
nak, az urasági tiszt által, kit a nép egyszerűen Zöld 
Marcinak nevezett, minden elöintézkedés nélkül kö
rül árkoltatott, s felszántatván, kölessel bevettetett. 
Ez nagy szálka volt a jobbágyok szemében. Jártak is 
körülette, mint a macska a forró kása körül, mig 
végre egyesült erővel, mikor már a köles kihányta 
fejét, — a falu csordáját ráhajtották, és azt nagy dia
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dallal megsemmisítették. A diadal annál nagyobb volt, 
mert ez erőszakos cselekmény semmi veszélyes követ
kezményt nem vont maga után, — sőt az a tény, 
hogy Zöld Marci innen azután csak hamar el
tűnt, a jobbágyságban azon hitet támasztotta, hogy a 
köles ára soha se került volna az uradalmi pénztárba.

De azért a jobbágy, csak erkölcsi erő, akarat 
nélküli türelmes, engedelmes teherhordó tárgy volt. 
így például, a kinek a házában a hatóság salétromos 
földet vélt találni, ennek minőségét pedig a család 
földöncsúszó gyermekeinek száma határozta, annak 
szobája földét, minden kérés, alku, vagy engedély nél
kül, két három lábnyi mélységre kiásták, elhordták, 
a házi gazdának pedig a szobaüregét szabad volt uj 
földdel betemetni.

Azért is a mozgékonyabb gazdák, a közterhek vi
selésével nem járó haszonbéres földeken kerestek sze
rencsét. De azt ott sem találták fel mindig.

Egy öreg becsületes tanító, kivel én jó viszony
ban voltam, mondá, hogy ő, többek társaságában Apá
cán 15 hold földet bérelt, holdját 30 garasával, mit 
akkoriban tallérnak neveztek, de oly szerencsétlenül, 
hogy fizetés képtelenség miatt perbe fogatott a társa
ság. Ügyes prókátorra volt szükség, a ki került is. Ez 
észre vette, hogy a társaság egy oly tagja is perbe volt 
fogva, a ki elhalt volt. A felperes részéről elkövetett 
ezen figyelmetlenség elég okot szolgáltatott a furfan
gos prókátornak, hogy az akkori perrendtartás szerint 
a keresetet leszállítani sikerült; s a haszonbérlő tár
saság, a további kereset, sőt a haszonbéri kötelezett
ség alól fel is oldoztatott. Az öröm, melyet a kétségbe 
esett tanító a nyert diadal felett érzett, s a bámulat, 
melyre a prókátor ügyessége által ragadtatott, égés? 
sírjáig kisérte.

S SZOKÁSAI A KÖZEL MÚLTBAN. 47



48

Legnagyobb súly a marhatenyésztésre fektethetett. 
A végtelen legelő puszták, melyek Gerendáson és 

felső nyomáson elterültek, képét adták az emberiség 
egykori bölcső korának. A siri csendet, mely e pusz
ták felett uralkodott, csak a marhák melankolicus bő
gőse, a mének sangvinicus nyeritése, a megszámlálhat- 
lan juhnyájak bánatos mekegése zavarta. Az állatok e 
birodalmának ünnepies csendjével következetesen gon
doskodott a természet, hogy az éjjel őrt állott, és ki
fordított ruhájában a gyepre terült pásztor hajnali ál
mát, a csendes harmat meg ne zavarja, mert azt a fel
kelő nap melege nyomban felszántotta, s az álmot sok
szorosan fokozta. A puszták toillett tükre a délibáb, a 
minatur élőképeket Cabinet képekké varázsolta, gyak
ran a levegőbe emelte közelébb hozta : valóságos tün
dén játékot produkál. S mind ezt a legnagyobb csend
ben. — Majd egy néma állatféle, nagy gyorsasággal 
végig futott a pusztán. Mit kergetett ? vagy mi által 
űzetett ? Mintegy cigánykerekeket hányva, nagy szen
vedéllyel rohant a legelő egyik széléről a másikra. Ez 
volt a ballangó, mely elszakadva tövétől, mintha a nyert 
szabadsága feletti örömét akarta volna — a tánc e 
nemével kifejezni. — Voltak a pusztának vendég láto
gatói is : az élesszemü kárpáti sasok. — Ezek az ál
lati hullákra jöttek lakmározni, — a lakoma elköltése 
után, a mily némán jöttek, úgy szó nélkül el is távoz
tak. A kedélyes természet, egy-egy szép őszi napon, 
mulatságból, ökörnyálat eresztett, melyet a csendes 
szél, mint legszebb fehér selyem szalagokat, idestova 
repitett, mig azok némelyike, mintegy incselkedve, egy- 
egy ökör hatalmas szarvait ékességül körül fonta.

Egészen más szine volt a Körös-csatorna mindkét 
partja mentében elterülő rétnek, mely évről-évre víz
zel bonthatott el. Ez volt a szárnyasok gazdag vadas
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kertje; hol a sirályok, gémek és szalonkák különféle 
fajai, vadlibák, rucák ezrei, éktelen concertje élén- 
kité az áthatolhatlan nádasokat.

És ismét más alakja volt Vandhátnak, a mostani 
tehénlegelőnek, hol ősi vad körte fák, cserjék, bokrok 
sűrű árnyai alatt, a lakosok sertvés nyájai, fél vad álla
potban csattogtatták agyaraikat. Csak a vezérkanok 
kolompjai jelölték az irányt, hol a falkák legelésztek.

A kan ász kürt szavára azonban mind rohanva, rö
fögve összefutottak, hódolatukat legfőbb uruknak, a 
kanásznak, saját módjuk szerint kifejezendők.

A tanyai heverő lovak, az élet letakarása után, a 
szomszédokéival együtt, naponként a tarlóra hajtattak. 
Sem árok, sem fa, nem jelölte a tulajdon határát. A 
lovak magokra hagyatva mentek, merre ösztönük haj
totta. Nem volt ember, kinek a lovak kárt tehettek 
volna, nem volt, kinek eszébe jutott volna a lovakat 
eltulajdonitani, nem volt a lovakat kitől félteni. — A 
gazda végre, kinek eszébe jutott a lovak sorsa, hallga- 
tódzott, melyik irányban hallatszik a vezér-ló kolompja. 
Ha ez sem vezetett útba, felmászott az őrfára, egy 
függőlegesen leásott fatörzsre, ez őrtoronyra, s onnan 
nézett szét, mig szemei a távolban, a lófalkára akad
tak. Nyergesére pattant, a falkának utána ment, és 
azt a tanyára terelte.

A marhatömeg, mely kint a pusztákon, kora ta
vasztól késő őszig tenyészett, az akkori nép szükségeit 
még ki nem elégitó. A község belseje is tele volt ezen
felül juhnyájakkal, értve a fejés végett itthon tartott 
juhokat. Csaknem minden lakosnak volt juha, a mini
mum 20 darab volt, melyet egy napravalónak nevez
tek; mi onnan vette értelmét, mert a juhas gazdák, a 
juh legeltetés és fejés céljából, kisebb társulatokba ala
kultak. A kinek 20 darab fejős juha volt, annak udva-
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rába a csoport egész falkája egy napi fejésre terege
tett; kinek 40 drbja volt, annál két napig tartott a 
falka fejési használat. Léteztek tehát már akkor is kö
zösügyek, melyek intézésére, ime mily helyes kulcs ta
láltatott, a nélkül, hogy a lakosság jobb- és ba]pártra 
szakadt volna. De mikor e nyájak, reggelenkint a me
zőre, esténkint pedig haza hajtattak, azt a port, melyet 
ezek száraz időben felvertek, csak a Sahara homok 
sivatagjain lehet képzelni. A bárányok tenor, az anya
juhok bariton, a kosok bassus hangjai a kisérő kuva
szok ugatása, a karvezető fülesek accordjai, a pász
torok éles füttye, melylyel a nyájakat vezényelték, a 
bojtárok ostorcsattogásainak vegyüléke, oly dishar- 
monicus hangversenyt képezett, melynél csak a Vágner 
jövő zenéje lehet, a nem teljesen műértőre nézve ért
hetetlenebb.

Ha azonban az ábrándos költők, a kelet virá- 
nyain ámbra illatot éreznek, úgy itt, ez anyagi világ
részben mindenütt csak sajt szagot lehetett érezni. Ha 
a mostani számitő világ jelszava a pénz, pénz, és ismét 
csak pénz; úgy az akkori világ jelszava a sajt, sajt 
és csak halálig sajt volt. — Sajttal kedveskedtek, 
sajttal vesztegettek az emberek. És a mily sajátságos 
volt e sajt ize és alakja, úgy arra most sem lehetne 
alkalmasabb nevet találni, mintha azt a nép saját ne
vén nevezzük „szira.“

A gyapjú fedezte az adót, mely az elöljárók ál
tal egy-két kereskedőnek egészben eladatott, miben a 
lakosok teljesen megnyugodtak. Nyirás után a gyap
jút, bizonyos kijelölt helyre összehordták a lakosok, 
mely ott egyenként megmázsálva számbavétetett. Az 
adófedezetén felüli összeg, utólag az illetőnek kifizettetett.

Ily gazdálkodási rendszer mellett mi természete
sebb, mint hogy a pásztorok, a lakosság egy neveze-
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tes osztályát képezték. Ezek, foglalkozásukhoz képest 
különböző alosztályokra osztattak. A juhász, gulyás, 
csikós és kanász osztályra. Jellem és külalakra nézve, 
amennyiben azt az életmód és foglalkozás sajátságosán 
átidomitani képes, lényegesen különböztek egymástól, 
sőt még a cultusban is annyiban különböztek, hogy 
mig például a csikósok és gulyások inkább Bachusnak 
addig a juhászok, a Vénus-istenasszonynak hódoltak.

És a mily egyszerű volt a nép életmódjában, oly 
egyszerű, gyermekies volt annak kedélye, mely idő
töltéseiben fejeztetik ki.

A fiatalság, mely alatt 30, 40 éves férfiak is ér
tettek, kint a mezőn, szabad idejében, teke já té k ka l mu
latott. A teke ökölnyi nagyságú falabda volt, melyet 
a belső csapat ügyesen kiverni, a külső csapat pedig 
megkapni törekedett.

Egy másik neme a pusztai mulatságnak az úgy
nevezett bakancsa?' volt. Tizenöten húszán a gyepre 
mentek. Az első hátat forditva a közönségnek, két ke
zét a térdére illesztve, tehát kissé görnyedt állapotban 
megállott. Ekkor az egyik, hátul neki szaladva és két 
kezével az álló vállait érintve, azt keresztül ugrotta, 
és nehány lépésnyire ugyanoly helyzetben mint az első 
megállott. A harmadiknak az elébbi mód szerint már 
kettőt, a negyediknek már harmat, és úgy tovább, vé
gig kellett átugorni. Ha e testgyakorlat kellő ügyes
séggel folytattatott, úgy a kiindulási ponttól gyakran 
2000 lépéssel haladt előre a Titánoknak látszó eme 
sereg, mig onnan ismét hasonló gyakorlat mellett, a 
kiindulási pontra vissza került.

Itthon a községben, a marhának tavasszal a me
zőre kihajtása után, s a mezei munkák beállta előtt, 
a javabeli férfiak, ka?-lka csapással űzték mulatságukat. 
Az alvégről egy valaki, élével, egy dézsafenék nagy-
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ságu fakarikát hajított az ú tra ; mely sebesen forgott 
előre. Ez volt az ági e. A férfiak tornácok alatt bundák
ban állva, lesték e karikát, melyet egyenként egy bot
tal leütni igyekeztek. A kinek sikerült e karikát leüt
ni, az azt diadal érzettel tovább hajította, mig e ka
rika az egész utca hosszát befutotta, honnan aztán is
mét visszafelé gurittatott. A kerék leesése, futása, ki
ütése képezte e mulatság élénkségét.

A nép vénjei reggelenkint a templomból haza
jövet a piac közepén volt községi pincébe fordultak, 
melynek eleje, a körülrakott padokkal képezte az ivó
helyet. Itt egy nagy kancsó tele töltetvén a két ga- 
rasos jó erős veres borral, kézről-kézre adatott. Mig 
végre az idő előhaladtával, az erősebb mást támogat
va s a gyengébb más által támogattatva hazafelé osz
lottak. Az iszákosság általában nem tartatott sarkala
tos bűnnek ; az ez utón tehetetlenné vált ember, nem 
annyira a megvetés, mint a szánalommal vegyült ke
gyelet tárgyát képezte. Különben mi lett volna a sok 
borból, mely itt, az akkor virágzott, nagy kiterjedésű 
szőllőkben, holdanként nem ritkán 60—70 akójával 
termett.

Legjobb lét azonban a községházánál volt felta
lálható, hol délig a Themisnek, délután, a Bachusnak 
áldoztak. A bírák rendesen a községházánál tabla d’ 
haute szerint étkeztek. A kisbirák házsor szerint hord
ták össze a csirkéket, vajat, tojást. Sertést nagy meny- 
nyiségben a községházánál hizlaltak; a halász-birák, 
kik alatt a halászati jog bérlői értettek, halat szál
lítani köteleztettek, a pásztorok malacokkal és bárá
nyokkal igyekeztek a bírák kegyében maradni. A re
gálékat az uraságoktól a község bérelvén, bor és hús 
a községi pincékből és székekből rovásra hozatott. A 
keresztül utazó idegen, különösen tisztviselő, szívesen
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látott vendége volt a községnek, a községi ház extrá
jában éjjeli szállással is elláttatván. Ezen törvényes 
gyakorlat a megye által, csak a harmincas években, 
a község nem kis resensussa mellett lett eltörülve.

2. A földmivelési rendszerrel és életmóddal teljes 
összhangban állott az ip a  r.

Képzett mesteremberről szó sem lehetett, mert az 
itt éhen halhatott volna. Kovácsra egyáltalában nem 
volt szükség, mert a gazdasági eszközökön, például, a 
gazdák saját készitményü szekereiken egy csepp vas 
sem volt. A ház minden része vasalatlan, zár, kilincs, 
kulcs, fából volt. — Az ablakokra sem kellett vasalás, 
mert azok, a soha nem nyitás okából befalaztattak. 
Egy-egy értékesebb házi bútort, mint ruhaszekrényt, a 
felföldi tótok, mint saját gyártmányukat, megrendelésre 
szállították ide. Szijgyártásra sem volt szükség, mert a 
hám kenderből, a gyeplő kötelekből készült. A timárt 
pótolta a trágya, melybe az állatok nyers bőre, bizo
nyos időre betemettetett, addig t. i. mig annak szőre 
lehámlott, s a bőr megpuhult. Ez volt a csáva. Szűcs
mesterek, a nyugalomba helyezett öreg juhászokból ke
rültek. A nyers bőröket a gazda fia egy-két bérressel 
az e féle mesterhez vitte ; — a nyers bőrök akként 
dolgoztattak ki, hogy egy lánc mindkét vége a szoba 
mestergerendájához csatoltatván, a lecsüngő lánc kö
zepére akasztatott a bőr, mely mindkét végén a mar
kos legények által megragadtatván, a láncon ide-oda 
húzatott, és e műtét mindaddig tartott, mig a bőr kérge 
meg nem tört, meg nem puhult, s készen volt a ki
dolgozott bőr. Ekkor a mester kiszabta a bundát, és 
össze is varta. Egy sajt, és egy kulacs bor volt a mun- 
kadij, Ha azonban az e féle bunda megázott, oly ke
mény lett, hogy a hová tették, ott függőlegesen meg
állóit, mint a tyuk boritó, s úgy zörgött, mint a mos
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tani legjobban kikeményitett báli szoknya. Kőművesek 
és ácsok, minden családban kerültek, mesterségüket a 
szomszédok és rokonok házai épitésénél tanulták, hol 
segítséget szolgáltatni kötelességüknek ismerték. Épü
letfáért az erdőbe mentek, s ha az erdőcsőszét egy 
sajttal és egy zacskó köleskásával, vagy egy disznó
lábbal lekenyerezték, vihettek annyi épületfát, mennyit 
lovaik és szekereik elbirtak. Csak azt a fát ne vágjá
tok ki, melyet apám ültetett, mondá nagy jelentőség
gel s bizonyos szemvágással az őserdők királya — 
a csősz !

3. A kereskedés azon egy boltra szorítkozott, mely
ben galandot, kohát, taplót, — a fűszerekből szentjá- 
nos-kenyeret; — egyéb gyarmati cikkekből sárga- és 
fekete cukort; — gyári cikkekből tűt, drótkapcsot; 
— kézi művekből veres cserép pipákat árultak. Sőt 
nagyobb mennyiségben mindenki maga hozatott ma
gának Aradról, mely alkalommal az úri osztály erdélyi 
fagygyu gyertyával is ellátta magát. Leggazdaságosabb 
volt otthon, a háznál készült mártott gyertyát hasz
nálni ; — a nagy közönség azonban azt is teljesen 
nélkülözte, mert a mécses olaj, úgy a szükségnek, mint 
Ízlésnek teljesen megfelelt.

4. Hátra lenne még valamit az értelmi osztályról 
szóllanom, de ennek száma oly csekély volt, mennyi
ben az mindössze egy nehány gazdatiszt, lelkész, jegyző 
és tanítóra szorítkozott, hogy feljegyzésre méltó saját
ságokkal alig birt.

Ez osztály háztartását illetőleg, Rébék már korán 
reggel, zsoltárok dudolása közben a taplóba szikrát 
csiholt, a meggyűlt taplót egy marok szalma közepébe 
rejtette, a szalmát mindkét kezébe fogva, s azzal a le
vegőben függőleges, vizirányos vonalakat, — hosszúkás 
és kerekded köröket rajzolva, végre egy napra való



tüzet élesztett. Ezt a konyha negyedrészét elfoglalt tűz
helyre rakott tűzrevalóra illesztette. Miközben a ház 
asszonya az udvaron az aprómarhát, az istállóban a 
tehenet, a kertben a vetemén}rt vette számba, az alatt 
Rébék, a két öregnek reggelire rántott levest készített. 
A gyermekek kaptak, mi az asszonynak keze ügyére 
esett, hol a múlt napról fel maradt egy kis ételmara
dékot, hol gyümölcsöt, hol tejet, egy-egy karéj kenye
ret. Rébék kiváló napokon a nyársra húzott kappan 
ütenyszerü forgatásában gyakorolta türelmét, mely sülve 
egészben az asztalra hozatván, azt, a házi ur előjogához 
tartozott, ügyességének megengedett büszke érzetével 
felaprózni. Ünnep- és névnapokon a jó barátok közös 
lakomáját, cukorban égetett, krampampulinak nevezett 
pálinka-ital koronázta. Rébék legjobban sajnálta a po
csékot, mert a cukor fontjának értéke, nem lévén még 
akkor répa, csupán gyarmati nádcukor, meghaladta az 
egy köböl árpa értékét. Nyári estéken, szó nélkül, egy 
serpenyőben parazsat vitt a szobába, melynek füstjével 
a szúnyogok ezreit űzte a hálószobából, különben e 
kellemetlen, tolakodó vendégek éjjeli zenéje, s éles csí
péseitől lehetetlen lett volna aludni. Alig szükséges 
mondanom, hogy Rébék alatt azon Istenben megbol
dogult békési és dobozi szolgálóleány fajtát értem, mely
nek nem volt ritka példánya, zsörtölődve bár, de hi- 
ven osztozva a család örömeiben és bánatában, noha 
cseléd rendtartás és cselédkönyv hiányában, nem rit
kán öt-hat évet szolgált egy folytában — egy helyen, 
mig végre, a jó házi asszony örömkönnyei kíséretében, 
Istók hű karjainak adatott által.

Életmódja ez osztálynak is általában egyszerű volt; 
— mezei gazdálkodásra az urbér miatt nem ösztönöz- 
te te tt; élt napról napra hivatásának, letűnt, név és 
vagyon hátrahagyása nélkül. A múlt században itt sze
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repelt ez osztálybeli családok alig egy vagy két iva
déka létezik, a mostani értelmiség osztályában.

De e piros pozsgás, örökösen mosolygó arcú em
berek kora általában letűnt. Sírjaik felett a civilizáció 
őrködik ; — azért-e, hogy békében nyughassanak, vagy 
hogy többé a földszinre ne kerülhessenek ? — Ki tudna 
a civilizáció Jánus-arcán eligazodni ? Annyi lehetséges, 
hogy ha elődeink, a láthatáron felütnék fejeiket, elbá
mulva a rövid idő alatt beállott változás felett, azt 
mondhatnák :

Nem értünk titeket; — mi a thea, kávé, muska- 
tály borital élvezetét, a billiárd játékot, a váltóforga
tás mesterségét nem ösmertük; a mi egykori mű
ködésünk terére nem találunk ; — áldjon meg a ma
gasztalt civilizációtok malasztja ; -— mi, mint a régi kor 
emberei, újra az egykori egyszerűségűnk nyugalmas 
sirjába temetkezünk.

Vájjon 100 év múlva, a jövő nemzedék mily bí
rálatot fog felettünk mondani?

Szemián Sámuel.



IV.

Békésvármegye 3-ik Károly király uralkodása 
alatt 1715-1740.

— Felolvastatott 1876. március 5-én Békés-Csabán. —

A tekintetes megyei bizottmány engedelmével al
kalmam lévén a megye legrégibb jegyzőkönyveit átbu- 
várolni, megengedi a t. közönség, bogy ezek nyomán 
Békésvármegye beléletét vázoljam 3-ik Károly király 
uralkodása alatt. Talán nem lesz tannság-nélküli, ha 
visszapillantunk vármegyénk akkori patriarchalis és 
sok tekintetben igen-igen kezdetleges állapotjára.

Békésvármegye, ha kivesszük a három Maroson- 
túli megyét, Torontált, Krassót és Temest, hazánk 52 
vármegyéi közt a legfiatalabb. A török uralom alatt, 
a mint tudjuk, mint vármegye nem létezett, sőt miután 
1695. esztendőben a török e vidékről eltakarodott, még 
azután is teljes 20 esztendeig tengődött rendezetlenül. 
Az egyedüli elöljáróság volt, ha ugyan ez is annak 
nevezhető, az akkori nyomorult hét községben a falusi 
biró; az egyedüli tekintélyesebb hatalom pedig, a gyulai 
várban székelt kir. kamarai számtartó. Ilyent is név 
szerint csak egyet ismerünk, valami Lindner nevűt, ki 
itt 1709. esztendőben élt és uralkodott, a többinek 
még nevét is a feledés fátyola fedi.

Az 1715. évi országgyűlés rendelte el végre a 92. 
törvénycikkben Békésvármegye visszakebelezését, s 3-ik 
Károly király nem is késett azonnal kinevezni az uj
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főispánt, egy német ember, Lővenburg János Jakab 
kamarai tanácsos személyében, ki azonban 16 évre 
terjedt főispánkodása alatt a kormányzására bizott vár
megyét csak egyetlen egyszer látogatta meg 2 napra, 
máskor mindig sok elfoglaltságával, távoli lakásával^ 
az utak jártatlanságával, betegeskedésével stb. tudta 
magát kimenteni. E szerint a megyét kizárólag az 
alispán és a n y o l c  személyből állott tisztikar kormá
nyozta. Nagy nehezen lehetett ezeket is összeszerezni, 
minthogy itt akkor egyáltalában tanult ember nem 
volt. Az alispánságra, csak sok kérelem után szánta 
magát Csipkés-Komáromy György Debrecenből. Sokkal 
bajosabb volt kapni jegyzőnek való embert. 1723. 
esztendőben Biharból kellett hozatni Bakay Józsefet, 
1722. esztendőben Szegedről Lantos Jánost, 1736-ban 
pedig a főispán sok kérésére ráadta magát erre Szent- 
György szab. kir. város aljegyzője Gaspardi Imre. — 
Ezek is azonban kevés ideig maradtak itt s visszaköl
töztek elébbeni lakhelyeikre, kivévén Bakay Józsefet, 
ki később alispánná lett. Szokásban volt ekkor, hogy 
a tisztikar az év utolsó gyűlésén leköszönt, de ter
mészetesen mindannyiszor a hivatal további viselésére 
fölkéretett, vagyis tulajdonképen maga-magát kérte 
föl, mert hiszen a tisztikaron kivül alig volt a megyé
ben más, szavazattal biró egyén. Egyébiránt Lőven
burg távolról is szigorúan kezelte a felügyeletet. Az évi 
számadásokat felülvizsgálat végett, valamint a gyűlés 
jegyzőkönyveit is mindig fel kellett hozzá küldeni 
Bécsbe. A tisztviselőket kénye-kedve szerint vagy meg- 
erősitette, vagy ha nem jól viselték magukat, önha- 
talmilag elmozdította. így tette le pl. 1728-ban Bakay 
Józsefet az alispánságról, 1723-ban Lantos Jánost a 
főjegyzőségről. Az ilyen paszszusokkal pedig nem egy
szer találkozunk leveleiben: „Quoniam domini oüficales,
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in quantum mihi constat, semet laudabiliter gesissent, 
proinde eos porro etiam confirmandos esse duxi.“ Jel
lemző, hogy midőn ez időben az alispán fizetése 200 
frt volt, a jegyzőé 76, szolgabiróé 60, esküdté 50, 
megyei orvosé 30, ellenben a megyei hóhéré 54 és fél 
forint, s igy csaknem még egyszerannyi, mint az or
vosé. Bizonyosan több dolga lehetett mint amannak.

A mi a megyei gyűléseket illeti, ezek nem tar
tattak úgy mint most, mindig Gyulán, hanem felváltva 
a többi községekben is. Nevezetesen 1715— 1740-ig 
tartatott megyei közgyűlés Tárcsán 1, Vésztőn 1, La- 
dányban 2, Váriban 3, F.-Gyarmaton 9, Csabán 10. 
Szeghalmon 23, Békésen 39, Gyulán 60. A gyűléseken 
csak a nemesnek volt ugyan joga szólani és szavazni, 
de azért kötelesek voltak azokon megjelenni, — ter
mészetesen mint néma hallgatók — a községek elöl
járói is jegyzőikkel együtt. S miután később a köz
ségek a gyűlésekről elmaradozni kezdtek, 1740. eszten
dőben a megye 6 frt büntetést szabott az oly községre, 
mely elöljárói által képviselve nem lesz. Ezt azért tette 
a megye, minthogy akkor a tisztviselőkön kivül az 
egész megyében alig volt egy-két nemes ember. Ha 
tehát a gyűlésen ott nem lettek volna a községek elöl
járói, a gyűlés jóformán csak a magisztrátusból állott 
volna. Egyébiránt, ha valamely községben közgyűlés 
tartatott, az azon községre valóságos csapás volt, mert 
a községnek kellett a gyűlési tagokat ellátnia nem
csak szállással, hanem étellel és itallal is. Bedig a gyű
lés néha 3—4 napig is tartott. Az akkori közgyűlési 
jegyzőkönyvekben sok oly dologgal találkozunk, melyet 
most már csak jóizün megmosolygunk. így pl. 1715-ben 
a közgyűlés a megyében elhelyezett katonatiszteknek 
különféle ajándékokat határoz adományoztatni, hogy a 
néppel szépen bánjanak, nevezetesen: a kapitánynak
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2 akó bort és 3 köböl búzát, a főhadnagynak 1 akó 
bort és 2 köböl búzát, a zászlótartónak különféle 
konyhára valókat, a káplárok mindegyikének egy-egy 
pár csizmát. Ugyancsak 1715-ben a főispánnak 2 akó 
tokaji bort ajándékoz és nehány fácánt, melyeket két 
küldöttje által vitet fel Bécsbe. 1717-ben ismét a főis
pánnak 2 szép tehenet, kiséri Bécsbe a megyei fő
jegyző, 1731-ben a budai és debreceni kerületi bizto
soknak két-két akó vajat; 1732-ben pedig Ferenc 
lothringi hercegnek és magyarországi helytartónak, Bi
harral és Szabolcscsal együtt 50 pár ökröt.

Miután igy megismerkedtünk a megyei tisztikarral 
és a gyűlésekkel: lássuk, mint állott a megye 3-ik Ká
roly uralkodása alatt ipar, közgazdászat és kereskede
lem tekintetében ? És itt különösen a legprimitívebb 
állapotokkal találkozunk. A mi a közgazdászatot illeti, 
hogyan fejlődhetett volna az oly megyében, hol a vad
vizeket semmi sem korlátolta, úgy, hogy nem egyszer 
megtörtént, hogy az egész szántás alá vett határt el
lepte a viz, semmivé tette a szántóvető reményét s a 
község a tengernyi ár közepette csak úgy úszott, mint 
a ruca. Vagy hogyan lehetett volna itt csak szó is 
okszerű gazdászatról, hol a termesztő termesztményét 
értékesíteni nem tudta s ha el akarta adni, Váradra, 
Debreczenbe kellett azt heti vásárra elvinnie, miután 
a megyében sehol heti vásárok akkor még nem 
voltak. Hogy fogalmunk legyen az itteni állapotokról, 
csak egyet említek. 1767-ben, és igy már Mária Terézia 
korában a helytartó tanács azon kérdésére, mi ára van 
a gabonának Békésen ? a megye azt válaszolta, hogy 
azt nem lehet meghatározni, mert itt sehol heti vásá
rok nem tartatnak. Megközelítőleg azt lehet mondani, 
hogy a tiszta búza köble 2 frt 40 kr., árpáé 68 kr., 
zabé 52 kr., kölesé 94 kr. Nyomasztólag hatott a köz
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gazdászat kifejlődésére az is, hogy gyakran jöttek a 
helytartóságtól rendeletek, melyek eltiltották a gabo
nának a megyéből való kivitelét. Ezt természetesen a 
kormány azért tette, hogy szükség esetén, az akkori 
háborús időkben ő maga rátehesse a gabonára kezét 
s elvihesse vagy ingyen, vagy oly áron, a minőt ő maga 
szabott. Ily akadályok mellett nem csoda, ha a nép 
csak annyit igyekezett termeszteni, hogy abból elél
hessen és adóját leróhassa ; a kereskedelemre nem is 
számolt. Nem fogjuk ennél fogva csodálni, hogy még 
Mária Terézia végső éveiben is az egész megyében csak 
57,929 holdra rúgott a mivelés alá vett föld, holott 
most csupán csak a csabai határban több mint 80 ezer 
hold van mivelés alatt. — Még rosszabb lábon állott 
3-ik Károly uralkodása alatt megyénkben a kereske
delem. Ez kizárólag nehány boltos görög kezében volt. 
1737-ben az egész megyében csak 6 ilyen boltos ke
reskedő volt, t. i. 2 Gyulán, azután Békésen, Csabán, 
Öcsödön, Kétegyházán egy-egy. Már 1747-ben számuk 
16-ra nőtt. Képzelni lehet, minő boltok lehettek ezek. 
Hiszen még 1731-ben is, kifogyván a megyeházán a 
pecsétviasz, az alispán lovas embert volt kénytelen kül
deni Váradra pecsétviaszért. De azért a megye ezen 
boltos görögöket, kik külön testületet képeztek s a 
megyei jegyzőkönyvekben mindig „consortium graeco- 
rum“ név alatt fordulnak elő, rendkivül kegyelte és 
protegálta azért, mert nemcsak tetemes adó alá voltak 
vetve, de ha valami rendhivüli adózás adta magát elő, 
pl. koronázási, mindig ők voltak elsők, kiket a nemes 
vármegye — még pedig busásan — megadóztatott. 
Zsidó, ki a kereskedelmet közvetitte volna, akkor e 
megyében nem volt. Egyetlen egy 6 tagból álló zsidó 
család lakott Váriban, de ez is nem kereskedéssel, ha
nem spiritusz-gyártással foglalkozott. Megkísértették



ugyan a szomszéd megyék zsidói, kivált a pestiek, né
hányszor befurakodni a megyébe, de ezeket is a me
gye, — a görök boltosok kérelmére, — mindannyi
szor kitiltotta s nem engedte, hogy itt letelepedhes
senek s végre is Pestmegye és a helytartó tanács un
szolására annyit engedett, hogy nyers bőröket vásárol
hassanak, de egyebet semmit, — Ha a kereskedelem 
ily kezdetleges állapotban volt, nem kevésbé az ipar 
és kézművesség is. Erről fogalmunk lehet, ha elgon
doljuk, hogy 1726-ban a helytartó tanács azon kérdé
sére : minő kézműveseket kellene telepíteni a megyé
be ? a megye azt feleli, hogy legfeljebb is szűrszabó
kat, másokra itt szükség nem lévén, mert a minden
nemű famunkát maga a lakosság késziti, a kovács
munkát pedig végzik a cigányok.

Általában 3. Károly kir. uralkodása alatt a me
gyében csak egyetlen egy céh volt, a gyulai csizma
diáké, kik privilegiumjokat Rákóczy Györgytől kap
ták. Más mesterember ha volt is, nem volt kitanult, 
vándorlott iparos. Előttem fekszik a megye 1773-ki, 
és igy száz év előtti összeírása. Még ez is csak 589 
kézművest tüntet elő az egész megyében, ezek közül 
Gyulán 185, Békésen 45, Csabán 76, Dobozon csak 5. 
Nagy hátrányára volt az ipar kifejlődésének különö
sen az, hogy az egyes iparczikkek árát a megye limi
tálta s ezen felül nagy büntetés terhe alatt semmit 
eladni szabad nem volt. Érdekes sok tekintetben ez a 
limitáció. Lássunk 1724-ből nehány pontot.

Asztalosok limitációja : Köz-karszék, ha a mester
ember adja a fát 17 kr., ha cifra és festett 30 kr., 
ha deszka és festék a csináltatóé 7 kr., öreg festett 
lábas láda 1 frt 30 kr., valamennyivel kisebb 1 frt 20 
kr., annál is kisebb 1 frt, kerek asztal 12 személyre 
1 frt 42 kr.

62 BÉKÉSVÁRMEGYE 3-ik KÁROLY



URALKODÁSA ALATT. 63

Lakatosok limitációja: Öreg ajtó-kulcs 6, kisebb 
valamennyire 5, annál is kisebb 4 és fél kr., öreg sar
kantyú 17, kisebb németes 12, lakat-kulcs 2, annál 
kisebb 1 és fél kr.

Kádárok és bognárok limitációja: Egy három 
akós hordó 30, régi hordó akója 10 kr., ócska abron
csot teli hordóra üt fel 3, üres ócska hordóra 2, 
kisebb oly hordóra 1 krért, öreg fenyőfa dézsát ad el 
8 és fél krért.

És igy megy az tovább. Limitálva van azután a 
gombkötők, fésűsök, csutorások, ötvösök, üvegesek, 
kötélverők minden kigondolható munkája. Következik 
utána a szolgák, szolgálók, napszámosok stb. munkája, 
péld.: egy jó főző-sütő szolgálónak ruha nélkül, csak 
pénz egész esztendőre 15 forint, ruhát ha nem akar, 
alábbvaló és nem oly érdemes szolgáló egy esztendőre 
10 frt, öreg béresnek egész ruha szokás szerint, u. m. 
süveg, szűr, dolmány, nadrág, salavári, két fehér öltö
zet egy pár csizma, elegendő bocskor és pénzben 8 frt, 
ugyancsak jó kocsisnak ruha nélkül csak pénz 25 frt, 
alábbvaló kocsisnak 21 frt, nyári nap kaszásnak étel 
mellé 12 kr. az midőn a nap kisebbedik aratás után 
10 és fél kr., ha maga ételén kapál vagy kaszál, nyári 
nap 17 kr., asszony-embernek nyári munkáért 7 és 
fél krajcár.

De legyen ebből elég. Lássuk minő állapotban 
volt vármegyénkben e korszakban a közerkölcsösség? 
Annyi bizonyos, hogy jóllehet a fegyelem sokkal szi
gorúbban kezeltetett, mind a mellett a nép magavi
seleté sokkal miveletlenebb, nyersebb, durvább volt. 
1715-ben a megye minden falu mellett akasztófát ál
líttatott, annyi volt a rablás. És ez nem is csoda. — 
Egyrészt az iskolák, melyek a mivelődésre befolyással 
lehettek volna, igen kezdetleges állapotban voltak. —
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Másrészt mindenféle csőcselék és dib-dáb ember, kit 
más megyéből elcsaptak, ide, mint valami assy kunba 
menekült s itt szivesen befogadták, csak hogy ezen 
akkor igen-igen lakatlan vidéken szaporodjék az adó
zók száma. Azután magok a főbbek is rósz példát 
szolgáltattak a köznépnek. Csak egy ilyen példát ho
zok elő. 1723-ban Lantos János, a megye akkori fő
jegyzője, nem tudni mi okból, a megyéből megszö
kött s magával vitte a megye hivatalos irományait is. 
Mert tudni kell, hogy akkor még a megyének levél
tára nem volt s minden irományok a jegyzőnél voltak 
letéve. A jámbor Baranya-vánnegyébe vette magát s 
ott lólopásba keveredett. Miután a megye Tolnay Ist
ván pénztárnok számadásait meg nem vizsgálhatta, 
minthogy azoknak mellékletei Lantos uramnál voltak, 
Baranya-vármegye utján szép szerivel meginteté őt, 
hogy a megyei irományokat küldje vissza ; erre azon
ban Lantos uram nem is hederitett. — Nem sokára 
azután a szerencsétlen, itteni dolgait rendezendő, Gyu
lára vergődött, éppen mikor a vármegye közgyűlést 
tartott. A mint ez a közgyűlés értésére esett, azon
nal hozzámenesztette a szolgabirót és az esküdtet, 
követelvén a megyei irományok kiadatását. Lantos 
azonban nemcsak hogy ezt kereken megtagadta, de 
még az egész vármegyét is össze gazemberezte. Ezt 
már csakugyan végre nem tűrhette a vármegye, s 
Lantos uramat a „ partis primo titulus nonus“ elle
nére is, dacára annak, hogy nemes ember volt: bör
tönbe vettette, még pedig először Gyulán, azután Bé
késen, minthogy ez utolsó helyen a börtön jobb álla
potban volt. Mi lett azután a dolognak vége ? arról 
hallgat a krónika. Elég az hozzá, a hol magok a me
gyei főtisztviselők az erkölcstelenségnek, miveletlen- 
ségnek, törvény és felsőség iránti tiszteletlenségnek
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ilyen példáit mutatták, bizonyosan csak rósz hatással 
kellett annak lennie a köznépre. S a milyenek voltak 
az erkölcsök, durvák s nyersek, olyanok voltak a 
büntetések is : botozás, akasztás, lenyakaztatás, seprű- 
zés, kerékben való törés, elevenen való megégetés stb.

így péld. 1729-ben Szilágyi Erzsébet békési la
kosnő, ki elhagyva férjét, özvegynek hazudta magát, s 
újra férjhez ment, Gyulán ezért lenyakaztatott. 1740-ben 
Matócsi Zsigmond kétegyházi jegyző, minthogy hamis 
paszszust állitott ki, deresen 25 botot kapott. Ugyan
akkor Hegedűs István csak azért, hogy Szabó Judit
ról azt költötte, hogy parázna s bebizonyítani nem 
tudta, 50 bottal fenyittetett. 1730-ban a megye hir- 
detteti, hogy a mely község a katonaságnak a szénát 
és zabot rendesen szállítani nem fogja, annak birája 
30 botot kap. 1740-ben pedig, minthogy a megyében 
sok széna termett, 100 bot-büntetés terhe alatt betil
tatott a szomszéd megyékbe való szegődés szénaka
szálás végett. Kiválólag szigorúan büntettetett — nem 
egyszer akasztással — a paráználkodás és istenkárom
lás. — Boszorkánypörök előfordulnak még Mária Te
rézia uralkodása alatt is, de olyan, mely elevenen való 
megégetés által végre is hajtatott volna, csak egyetlen 
egy, 1724-ben.

A mi az egyházi és vallási ügyet illeti, várme
gyénkben III. Károly király uralkodása alatt csak 2 
rom. kath. parocliia volt: a gyulai és az endrődi ; a többi 
községek mind vagy gör. keletiek, vagy protestánsok 
voltak. Miután azonban III. Károly uralkodása alatt 
az evang. egyház csak tűrt egyház volt, nem csoda, 
ha vármegyénkben is elnyomatásnak volt kitéve, mig 
ellenben a rom. kath. egyháznak a megye minden

5
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módon kedvezett. Ha valaki áttért, azt a megye pénzzel 
is segélyezte. így pl. 1740-ben Yida János elaggott, 
munkaképtelen ember, minthogy a lutheránus vallást 
elhagyva katholikussá lett s ebben magát igen buz
gónak mutatta, a megye pénztárából 15 írttal jutal
maztatott. Ugyancsak 1740-ben a megye szigorúan 
meghagyja, hogy a rom. kath. ünnepeket a protestán
sok is tartsák meg s azokon úgy a községekben, va
lamint a községeken kivül semmiféle munkát végezni 
ne merészeljenek. Minthogy pedig némely ünnepek a 
legsürgősb nyári munkára esnek, ha még is a protes
tánsok a községen kivül, a tanyákon kaszálást, aratást 
nyomtatást végezni óhajtanának, e részben Berény, 
Békés, Doboz, Gyula, Csaba, Yári és Kétegyháza lakosai 
folyamodjanak engedélyért a gyulai plébánoshoz, Gyar
mat, Szeghalom, Ladány, Yésztő, Fás, Tarosa, Szarvas, 
Szent-András és Öcsöd az endrődihez. Pedig ezen meg
tartatni rendelt ünnepek száma 45 volt s ha most 
ezekhez adjuk az 52 vasárnapot, a népnek évenként 
97 napot, vagy is több mint egy negyed részét az 
évnek dologtalanul kellett töltenie. Különös szigorral 
ügyelt fel a megye az apostatákra, vagy is olyanokra, 
kik a kath. egyházból kitértek. Csak egy ilyen praeg- 
nans példát hozok elő. 1739-ben Butheni János gyu
lai plébános bepanaszolta Almásy Márton volt alispán 
özvegyét (Almásy katholikus, neje protestáns volt) 
hogy leányait, Juliannát és Czecziliát a reform, temp
lomba járatja. A megye azonnal hozzámenesztette a 
szolgabirót és az esküdtet, meghagyván az özvegynek, 
hogy leányait a kath. templomba járassa. Miután ezt 
az özvegy nem tette, minden elmulasztott vasárnapért 
bizonyos birságot, összesen pedig 67 irtot kellett le
fizetnie, leányai pedig erőszakkal elvétettek tőle s 
Nagyváradra, vitetvén, egy kath. házhoz adattak ne
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velés végett. Onnan a leányok éjszakának idején visz- 
szaszöktek anyjukhoz Gyulára. Ezt a megye megtud
ván újra kiküldte a szolgabirót és az esküdtet a leá
nyokért s jóllehet az özvegy, mint nemes asszony, 
opponált, ez mitsem ért, a leányok karhatalommal 
elvétettek anyjuktól s Almásy János rokonukhoz vi
tettek Hevesbe, hol csakugyan később katholikussá 
lettek. És ez egy volt alispán gyermekeivel tö rtén t: 
képzelhetjük, hogy ily esetben mint bánt a megye a 
szegény emberrel. S mig a kathol. egyház ily kedvez
ményekben részesült, addig a protestáns igen-igen 
nyomott álapotban volt. Ha csak roskadozó imaházát 
meg akarta támasztani valamely prot. község, vagy dű
lőiéiben lévő fa harang-lábat javitani, még az ily cse
kélységekért is a megye utján, a helyt, tanácshoz kel
lett folyamodnia. Most már ez, Istennek hála, változott; 
egymást egyenjogú testvéreknek tekintjük s katholi- 
kusok, protestánsok, óhitüek, izraeliták szeretetben, 
békében megférünk egymás mellett, mint ugyanazon 
egy hazának édes gyermekei.

Következik hogy a megye alkotmányos és nemze
tiségi érzeteiről 3-ik Károly király uralkodása alatt 
szóljak egy pár szót. De megvallom, erről alig van 
mit szólanom. A megye ezen korszakban nem volt 
egyébb, mint a helytartó tanácsnak gépe, rendeletéinek 
végrehajtója. Egyetlen egy eset sincs, hogy valamely 
rendelet ellen csak felterjesztést tett, annál kevésbbé, 
hogy annak végrehajtását ellenezte volna. Szóval hi
ányzott minden öntudat, minden alkotmányos érzelem. 
A mi a másodikat, t. i. a nemzetiséget illeti, e részben sem 
birt a megye semmi öntudattal. Latin nyelven tanácskozott, 
latin nyelven levelezett s vezette jegyzőkönyveit is. Bihar 
és Heves vármegyék, továbbá a nádor Pálffy János, gr. Ká-

5*
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rolyi Sándor és Eötvös kerületi biztos voltak az egyedü- 
liek, kik a megyével magyarul leveleztek, de ezeknek leve
leire is a megye mindig latin nyelven válaszolt.

Kellene még szólanom e korszak két nevezetes 
eseményéről t. i. az 1735-iki Pero-féle lázadásról, mely 
Békésmegyében zajlott le,1) és az 1738—1741-ig itt dü
höngött pestisről. De mindkettőről bőven megemlékez
tem „Békésvármegye hajdana“ cimű munkámban. 
Ennél fogva csupán csak az utolsóról emlitek meg 
annyit, hogy midőn 1739-ben újra kitört, a megyét 
oly rémület fogta el, hogy nemcsak a törvénykezés 
egy időre felfüggesztett, de a megye azon kegyetlen 
rendeletet adta ki, hogy az olyat, ki a vesztegházat 
engedély nélkül elhagyja, bárki szabadon főbe lőheti, 
sőt az ilyen a megyétől még egy aranyat kap jutalmul.

Végre még csak nehány szót az úgynevezett job
bágyság sorsáról ezen időben. A jobbágyság sorsa — 
azt tagadni nem lehet — 3. Károly király uralkodása 
alatt megyénkben igen sanyarú volt. Nem az urada
lomhoz való viszony tette azt olyanná, mert Harruc- 
kern igen kegyes földesur volt, méltányos feltételeket 
szabott jobbágyainak, a mint a herényi telepitvénye- 
sekkel kötött szerződése is tanúsítja, sőt nem egyszer 
megtörtént, hogy ha az országos adót jobbágyai meg
fizetni nem birták, ő előlegezett pénzt kamat nélkül; 
hanem sanyarúvá tették a jobbágyság sorsát a hazá
nak és a megyének akkori politikai és közgazdászati 
nyomorult viszonyai. A jobbágy adott katonát, még 
pedig élethossziglani katonát; a jobbágy tartotta há
zánál a katonát s azt élelemmel is ellátni köteles volt. 
Naponként köteles volt adni a katonának két font 
húst, egy itce főzeléket, havonként 10 darab gyer

J) Éppen erről szól a következő V-ik dolgozat Zsilinszkytől.
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tyát, s minden ló számára hat véka zabot. S ha a ka
tona őrizetre volt kirendelve, mindezeket a jobbágy 
köteles volt utána vinni az őrhelyre. Azonkívül a ka
tona ruhájának kimosása is a jobbágyot illette. Ez 
annál nagyobb teher volt a jobbágyságra, minthogy 
a megyében folytonosan legalább egy félezred katona 
volt elszállásolva. Azután tudni kell, hogy a Rákóczy- 
forradalom után épen oly katonai despotia uralkodott, 
mint a minőt a gyászos Bach-korszakban a világosi 
fegyverletétel után tapasztaltunk. A katona a legna
gyobb mértékben rakoncátlan volt s a civilt, a job
bágyot, mint volt rebellist, amint csak lehetett, bosszan
totta. Innen a gyakori katonák általi gyújtogatások, 
a katonák és parasztok közti sűrűn előforduló vere
kedések, melyek végre annyira mentek, hogy a megye 
azon szigorú rendeletet adta ki, hogy senki katonával 
játszani sőt oly korcsmába menni sem merészeljen, a 
hol katonát lát, s valami Herczberger Mihály és János 
nevű herényi lakosok csupán csak azért ötven-ötven 
botot kaptak, hogy rajta kapták őket, hogy katonák
kal kugliztak. Még sanyarúbbá tette a jobbágyság 
sorsát az, hogy sokszor igen távol eső vidékekre kel
lett fuvaroznia. így például 1724-ben a n.-váradi vár 
erődítési munkálataihoz kirendeltetett a megyéből 100 
szekeres és 30 gyalog ember; 1737-ben Nissához Bol
gárországban 25 4—4 ökrös szekér; 1738-ban Futak 
alá 50 szekér; 1739-ben a bánsági táborba 25 szekér; 
ugyanakkor Belgrád alá 17 ember, természetesen mind 
a maga költségén. Éhez járult a nagy országos és 
házi adó, mely már 1732-ben 13,123 frtra rúgott, s 
melyet ha valaki rendesen nem fizetett, azt ugyancsak 
eredeti módon hajtották be, t. i. közép télen leszed
ték a hajdúk a hátralékosoknak ajtait, ablakait s el
vitték a község házára s összedütötték kemencéit,
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így azután nolle-velle meg kellett magát andia s az 
adót — akár hol vette a pénzt — lerónia, ha csalá
dostól megfagyni nem akart. S ha már most ehez hozzá
gondoljuk, hogy a vadvizek nem egyszer felvették a 
községet vagy a legszebb vetést, a földmivelőnek egyet
len reményét, hogy a farkasok annyira el toltak sza
porodva, hogy télen nem volt tanácsos egyes szánkó
nak a tanyára mennie, tavaszszal jöttek a darvak ez
rei s a legszebb vetést leették, nyáron bögölyök miatt 
csak korán reggel és este lehetett utazni, különben a 
lovat agyoncsipdesték, ■ -  valóban nem csoda, ha más vi
dékekről ideköltözött telepitvényesek soká nem tud
tak ideszokni s csapatosan visszaszökdöstek előbbeni 
lakhelyeikre. így nevezetesen 1724-ben Gyarmatról 
megszökött 36 család, Szeghalomról, 37, Békésről 12, 
Csabáról 60 — ezek közt Sztraka, Zsilinszky, Havran, 
Zsibrita, Yalastyan, Lepény ; -— összesen csak egy év
ben az egész megyéből 272 család. Utódjaik — úgy 
hiszem —■ nem szöknének többé ezen áldott vidékről, 
ha kergetnék is. A vármegye mindent megtett ezen 
szökések meggátolására, szigorú büntetést szabott a 
szökevényekre, a község jegyzői- és biráira, a honnan 
a lakosok szökdöstek, sőt pandúrok- s katonákkal 
őrizeték a megye határait. Mindez nem használt. A 
szökevények ezt oly ügyesen tudták kicsinálni, hogy 
azon ürügy alatt, hogy a pusztára mennek szántani 
és aratni, kocsira szedték családaikat, ingó-bingóságaikat 
s éjszakának idején kiszöktek a vármegyéből, itthagy
va vetéseiket s nyomorult viskóikat!

De talán már hosszabb ideig is fárasztottam becses 
figyelmüket, m int. kellett volna. A tárgy olyan, hogy 
arról — a birtokomban levő adatok nyomán — egész 
könyvet lehetne Írni. Én, mennyire lehetett, tekintve
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e felolvasásokra szánt szűkén kimért időt, csak váz
latban igyekeztem jelenleg szemeik elé állitani Békésm. 
állapotát 3. Károly uralkodása alatt. Azóta csak 136 
év múlt el s isten segítségével, mennyire előre ment 
e vármegye minden tekintetben ! Isten segítse továb- 
ra is ezen haladásában, ezen nemes előre való törek
vésében s szolgáljon ebben — a többek közt — egyik 
hatalmas tényezőül ez a mi régész- és művelődéstör
ténelmi egyletünk is !

Haan Lajos.



Y.

A Poro-féle néplázadás Békésmegyébon 1735.
— Olvastatott Gyulán, május 10-én 1876. —

Aki a mostani Békésvármegyének sok nyelvű, és 
különféle vallásu népét ösmeri; aki tudja, hogy e tar
ka vegyületü nép, minden különfélesége dacára, meny
nyire szereti a békeséget, a csendes, nyugodalmas 
foglalkozást: az bizonyára csodálkozni fog, ha a jelen 
sorokból azt olvassa, hogy itt e békeségszerető vár
megyében ezelőtt 141 esztendővel, egy veszedelmes 
zendülés támadt, mely mozgásba hozta a nép ezreit 
és rettegésbe ejtette magát a legfőbb országos hatal
mat is.

Igenis, t. olvasó, volt idő, mikor a mi várme
gyénk népe elhagyta csendes napi foglalkozását ; mi
kor a földmives elhagyta ekéjét, a mesterember mű
helyét, hogy fegyvert ragadjon, és pedig nem idegen 
ellenségre, hanem — fájdalom — saját polgártár
sai ellen.

Bizonyára nagy ok idézhette elő ezt a rendkívüli 
mozgalmat; nagy sérelemnek kellett történnie, mely
nek megorvoslására nem találtak más módot — mint 
a durva fegyverhez való nyúlást. Hazánk történelmé
nek évlapjain is föl van jegyezve e lázadás, melyet 
közönségesen a főmozgató neve után Pero-féle lázadás
nak neveznek; de természetesen csak vázlatosan, ál- 
talásonas vonásokban; *) megyénk monographusai is

') Horváth M. Magyarország tört. uj dóig. V. K. 109—112.



megemlékeztek róla, egy önálló monographia bőveb
ben tárgyalja, de kevés tekintettel megyénkre, 2)ameny- 
nyiben műveiknek érdekes epizódjaként szőtték elbe
szélésükbe 3) de nem tárgyalták azt elég kimerítően. 
Ennélfogva azt hiszem, nem lesz érdektelen ezen moz
galom okait és lefolyását, a rendelkezésemre álló kút
fők alapján különös kintettel Békésmegyére kissé 
részletesebben tárgyalni. Igyekezni fogok minél vilá
gosabban és forrásaimhoz képest 4) minél kimerítőb
ben szólani: azonban mégis úgy, hogy a nagyérdemű 
közönség becses türelmével vissza ne éljek.

I.
A szóban forgó lázadás tulajdonképeni okainak 

kutatásánál le kell mennünk a szerbeknek XVII-ik 
századbeli történelmére. — Tudnunk kell ugyanis, 
hogy a szerbek — Csernovics Arzén pátriárchájok 
alatt — magyar földre telepedvén le, még I. Leopold- 
nak 1691. aug. 20. kelt okmányában nagy kiváltságo
kat nyertek volt azon szolgálatokért, melyeket a török 
ellen folytatott háborúban tettek a királynak. Megnyer
ték azt, hogy mind az egyházi, mind a világi ügyek
ben saját pátriárchájoktól függhessenek, és hogy sa
ját tisztviselőik által kormányoz tathassanak; ki volt 
mondva továbbá az is, hogy vallásukat szabadon gya
korolhatják, hogy pátriárchájok saját egyházi rítusuk 
szerint papokat és püspököket szentelhet, templomo
kat és iskolákat állithat.
2) Részletesebben K. Papp Miklós. Az 1735-iki zendülés története. Kolozs

várit 1865.
3) Mogyoróssy J. Gyula hajdan és most 240—242. 1. Haan Lajos, Békés-

várm. hajdana.
A) Megyei jegyzőkönyv. 1735-ben 523. 1. — Bállá Gergely: Nagy- Körösi 

Krónika 99. 1. sz. — Palugyai Imre, Magyarország legújabb leirása 
IV. k. 5. 1. sz. — Szilágyi Sándor, Uj Magy. Muz. 1859-iki foly. V. 
és VI. fűz. 184. 1. — Sándor 1st. Sokféle 1791. I. 51. 1 — Thaly 
Kálmán Századok, 1870-ki foly. 30. 1.
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Mindezen kiváltságokért a szerbek — kivált a
II. Rákóczy Ferenc-féle forradalomban — hálások is 
voltak Leopoldnak és fiainak ; de mihelyest a forradalom 
leveretésével a bécsi udvar biztonságban érezte ma
gát, s a szerbekre különösebb szüksége nem volt, 
azonnal fölmentve érezte magát a Leopold diplomá
jában adott engedmények fentartásától; eltörlé a 
pátriárchai hivatalt, betiltá az alvajda szabad válasz
tását, idegen, azaz német tábornokok alá helyezé a 
szerb katonákat, mint határőröket, vallásuk szabad 
gyakorlatát megháboritá, s őket a római egyházba 
való térésre csábitgatá. Az ekként folyton szaporodó 
sérelmek keserű pohara csordultig telt meg 1735-ben, 
midőn egy bánsági óhitű szerb püspök Bécsbe hivat
ván nándor-fehérvári érsekké tétetett azon feltétel 
alatt, hogy az egész szerb népet a római katholika 
vallás kebelébe térítse.

Ez volt az utolsó nagy sérelem, melyet a szerbek 
nem akartak és nem birtak többé elviselni.

Mikor az uj érsek nemzeti gyűlésbe hívta össze 
híveit, s azokat részint prédikációkkal és misékkel, 
részint ígéretekkel és lakomákkal akarta volna meg
téríteni : a zúgolódás szemmel látható tettekben nyi
latkozott.

Ekkor tűnt fel Peró, vagy másképen Szegedinecz 
Péter, sokat tapasztalt szerb vitéz katona, rangjára 
nézve ezredes, aki a szerb nép kiváltságait nagyra 
becsülte, s akit annál inkább sértett a bécsi udvar 
vesztegető eljárása és a püspök magaviseleté, mennél 
inkább emlékezett azon szolgálatokra, melyeket a 
szerbek a veszély idején tettek a bécsi kormánynak, 
ő a marosvidéki gyalog és lovas határőri katonaságnak 
parancsnoka volt; részt vett az uj patriarcha által 
egybehívott nemzeti gyűlésen. Jelen voltak ott a

74 A PERO-FÉLE NÉPLÁZADÁS.



BÉKÉSMECYÉBEN 1735. 75

legkitűnőbb egyházi, polgári és katonai szerb ható
ságok, — ez utóbbiak közül: Szevics alezredes, aki 
Csanádban lakott; Sterba (Csorba) őrnagy Nagylakról; 
Tököly Rankó százados Aradról, Zákó ezredes Sze
gedről és több mások, kik fegyvereiket az érsek asz
talára rakták, kijelentvén, hogy neki nem engedelmes
kednek, és ha netán ennek dacára is kényszeríteni 
akarná e népet vallásváltoztatásra, ezen letett fegyve
reikkel állanak érette boszut.

Az érsek látván az általános ingerültséget, titok
ban török földre menekült. Azonban Pero és társai 
tudták, hogy evvel még nincs befejezve a dolog ; tud
ták, hogy a bécsi kormány nem fog oly könnyen le
mondani kedvenc tervéről, s éppen azért szövetkez
tek az elárult szerb nép régi szabadságainak kivívá
sára. Biztató körülmény volt rájuk nézve az, hogy 
éppen akkor folyt az úgynevezett lengyel örökösödési 
háború (1733—1738) és hogy ennélfogva a magyar 
és német katonaság kivonatott az országból, hogy a 
Rajna vidékén és felső Olaszországban harcoljon a 
spanyol és francia bourbonok ellen. Az alföldi várak 
jobbára üresek, a városok pedig a szerb határőrök 
védelmére voltak bízva. Pero ezt felhasználta és a keze 
alatt lévő katonaságot táborba szállásra készítette elő 
— hogy a kellő pillanatban indulhasson.

Lehetetlen volt azonban be nem látnia, hogy a 
célba vett nagy vállalat keresztülvitelére nincs ele
gendő ereje és hogy még más tényezőket is mozgás
ba kell hoznia, hogy terve sikerét biztosítsa. így jött 
azon szerencsétlen gondolatra, hogy a jó alföldi né
pet, kiváltképen pedig a békeszerető békésmegyei 
községeket is bevonja tervébe. Érintkezésbe bocsát
kozott azokkal, akikről tudta, hogy a jelen viszo
nyokkal nincsenek megelégedve, akiknek keserű em
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lékeik voltak a múltból, és a legnagyobb titokban ta
nácskozott velők — a teendők felől. Csakhamar fel
találták a jelszót, mely a felkelésre legalkalmasabb 
volt. Ugyanis élt még akkor a nép emlékezetében egy 
név, mely a magyar szabadság eszméjével a legszoro
sabban volt összenőve; név, melynek hallatára a ma
gyar ember bánatában is egyszerre föllelkesült; név, 
melynek hordozójáról hihetetlen mesék szálltak a nép 
között ajakról ajakra.

Ez a név Il-ik Rákóczy Ferencé volt.
Azok a vén kurucok, kik egykor ennek zászlaja 

alatt harcoltak, oly dolgokat beszéltek az ifjabb nem
zedéknek, melyek bámulatra ragadták őket; azok a 
szivszaggató kurucnóták, valahányszor megzendültek, 
mindannyiszor könnyeket fakasztottak a magyar em
ber szeméből. Hej, nagy napok voltak azok, mikor 
ilyen nóták keletkeztek ! Egy szabadságáért rajongó 
népnek reményei és aggodalmai voltak azokban ki
fejezve.

Pero ismerte a magyar népnek ezen a múlt nagy 
napok felett kesergő — mondhatnám : költői — han
gulatát. Mi természetesebb annál, hogy ezt felhasz
nálta, hogy azt a hurt pendítette meg, mely leghama- 
rébb rezgésbe hozta a békésmegyei nép szivét .

Szándékosan mondom, hogy szivét; mert ha a ri
deg ész szigorával fontolgatta volna az ügyet, ha egy 
kis következtetéssel belátta volna, hogy az a Rákócy 
Ferenc, aki 1735. ápr. 8-ika óta már a konstantiná
polyi temetőben, anyja — a hőslelkü Zrínyi Ilona — 
porai mellett aludta örök álmát, ápr. végén nem jö- 
hettet el „Magyarország szegény népének felszabadi - 
tására akkor bizonyosan nem hajlott volna oly köny- 
nyen a szerbek szavára. De a felbuzdult érzelem kapva 
kapott a hireken, melyek Rákócy F. óhajtott jövetelé
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ről szállongtak ; a nép suttogni és gyülekezni kezdett 
majd hangosan lelkesitette egymást, — és készen volt 
a fegyverfogásra.

A békésmegyei nép ezen fegyverfogása nem ve
zethető vissza oly fontos és feltűnő okra, mint a szer- 
beké. Itt nem hitbuzgó papok, vagy erős nemzeti ér
zelmű katonák szerepelnek vezérekül, hanem a nép 
azon része, melynél a szív becsületes érzelme pótolja 
az értelem hiányát; mely határozottan akarja a jót, 
de nem Ítél, nem fontol, hanem jóhiszemüleg vérmes 
remények és csillogó ábrándok után indul.

Ezt bizonyítja azon körülmény, hogy a résztve
vők magokat kurucoknak s Rákócy F. szolgáinak ne
vezték ; ezt mutatja az egész mozgalom együgyű szer
vezése és szánandó lefolyása.

Mielőtt tettre került volna a dolog, Pero részint 
személyes találkozások által titkos összejöveteleken, 
részint levelezés által készítette elő embereit, kiket 
bátorságra és kitartásra lelkesített addig is, mig Ptákócy 
— akit ezek komotyan vártak — megérkezik. Legra- 
jongóbb volt ezek között Ma tú l  a P á l vásárhelyi 
lakos, ki mint Írástudó ember eleinte levelezés által 
mozdította elő az ügyet, s ezért a gyalogok alkapitá- 
nyává tétetett. Méltó társa volt S e b e s t y é n  J á n o s  
szent-andrási esküdt, aki egy P á s z t o r  A n d r á s  nevű 
elégületlen társával még 1734-ben lázitotta a népet 
földesurai ellen és mihelyest S z i l á g y i  I s t ván ,  szin
tén szent-andrási lakos által, aki a Peronál tartott 
titkos tanácskozásokban gyakran megfordult vala, be
avattatott a tervbe, azonnal felcsapott és aztán a lo
vasság kapitányává neveztetett ki. Vé r t  es sy Mi
há l y  volt ekkor a szent-andrási bíró, s mint a nép 
embere, ő sem akart hátra maradni, mikor a nép fel
szabadításáról volt a szó. Kemény kuruc volt ez is, s
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főstrázsamesternek neveztette magát. Hozzájok csatla
kozott egy sarkadi születésű, kistermetű, kerek ősz 
szakálu zömök ember, N y u l a k  Mihály,  aki vak
merő bátorságával tűnt ki a többiek közül. És amig 
ezt bámulták, addig az öreg B a r t a  I s t v á n t  kivá
lóan tisztelték, mint nagy katonai tekintélyt, mivel 
fiatalabb korában a hires Bercsényi Miklósnak fegyver
hordozója volt.

Ezekhez csatlakoztak utóbb sokan Szent-András- 
ról, Sarkadról, M.-Turról, Békésről, Dobozról és vidé
kéről, kik aztán csendben toborozni kezdettek a ma
gok körében. Főfeladatuk volt az összetartást Rákócy 
nevével1) biztosítani s e célból, mint igaz kurucok, az 
Istennek szabad ege alatt esküvel2) fogadták, hogy ők 
kitűzött céljoktól utolsó csep vérüknek kiontásáig, sem 
könyörgéstől, sem fenyegetéstől nem tántorittatják el ma- *)
*) Századok,  1870. évf. 82. 1.
J) A régi kuruc eskü ez volt: „Mink itten a tiszta ég alatt, az hol Min

denütt azonnal az Istennek hatalma égdörgésben villámlásban, eső 
és hóban, szél és jégesőben uralkodik, Esküszünk a legszentebb, 
igazabb mindenható erős három személyü egy Istenben, Atya, Fiú, 
és Szt.-Lélek megoszthatlan Szt.-Háromság, Krisztus Anya, minden 
szentek és az egész áldott mennyei udvar által, hogy mi utolsó 
csöp vérünknek kiontásáig, sem könyörgés, sem szó, sem fenyege
téstől meg nem tántorittatván, attól melyet magunk közt szólottunk 
és végeztünk, el nem állunk, senkit a kezdők közül ki nem nyilat
koztatunk, magunk között is senkit megkárositani és legkisebben 
megbántani nem engedünk, sőt igyellő szemmel szemlélvén inkább 
mindnyájon egy akarattal, mint igaz Kurucok meghalni és romlani 
készek leszünk. Hogyha pedig ezen esküvésünket csak gondolattal 
is valaki megszegi, azon az Isten Fiának drága szt. vére örökösen 
elvesszen, mintha a Krisztus eő érette nem szenvedett volna. Pok- 
losság, Kórság, Inaszakadás, Kő és más kigondolható nyavalyák és 
fájdalmak teljességgel megszálván, a Gyermekei és Gyermekeinek 
Gyermekei által örökkön örökké átkoztassék. Dombok, Hegyek és 
Kősziklák borítsák el, elméje és esze örökösen kábuljon meg, utá
latos és káromlott és mindenektől átkozott légyen, soha a mennyei 
Jeruzsálemet ne lássa a Lelke, egész Pokoltól kinoztassék, kitö- 
röllye, számkivesse és semmivé tegye őtet a Mennyeknek és Föld
nek Irgalmassága Amen! (Lásd Papp M. Az 1^35-iki z e ndül és  
209. lap.)
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gokat, hogy vezéreiket el nem árulják s magok közül 
senkit megkárositani és bántani nem engednek. A ki 
pedig ezen esküjét megszegi, az gyermekei és unokái 
által örökkön örökké átkoztassék.

n.
Az ekként felkelt nép, minden határozottabban 

kijelölt cél nélkül — de hihetőleg Pero sürgetésére 
— legelőször Szent-Andráson tűzte ki a zendülés zász
laját april 27-én. A község bírája adta ki a jelszót, 
hogy mindenki szerezzen magának lovat és kellő élel
met; amit az összecsoportosult nép akként értelmezett, 
hogy akinek nincs, az vegye el erővel attól, akinek 
van. És megrohanták Tolnay János, Szt.-András akkori 
bérlőjének lakát, elvették lovát és pénzét, aztán ki
mentek a túri határra és a ménesből alkalmas lovakat 
választván, útját állották a túri vásárra menő szarvasi 
polgároknak és kereskedőknek, s ezeket is kirabolván, 
Körös-Tarcsa felé a körösparti erdőkbe siettek. Mind
össze két zászlóaljat képeztek, és a merre mentek, min
denütt erőszakkal szerezték be élelmi szereiket.

A dolognak csakhamar nagy hire lett.
Békésmegye akkori alispánja Klósz Mátyás a ki

törés napján épen Szarvason lévén, azonnal tudomást 
szerzett magának a történtekről, és miután a szarva
siakat óva intette volna, hogy a lázadókhoz ne csat
lakozzanak, sietett Békésre, honnét már ápril 29-én 
körleveleket bocsátott széjjel a megyebeli községekhez, 
hogy a zendülést még csirájában elfojtsák. Azonban ez 
intézkedés már késő volt. A kurucok Tárcsánál tábo
roztak és az úgynevezett „Ösvényhegyen“1) némi sze
rencsével ütköztek meg a Szolnokról kémszemlére kül
dött nehány katonával. Ugyanis gr. Battyányi Lajos

') Voltaképen nem hegy, hanem lapályos emelkedés, melyhez az „Ösvény“
nevű két ér vége vagy hegye nyúlik.



kancellár felszóllalása folytán a szolnoki várparancsnok 
Bőz János, egy őrmester vezetése alatt néhány embert 
küldött ki megtudni a felkelők állását, számát és fegy
vernemeit. Ezeknek egyike, midőn Tarcsa alá érkeztek, 
csupa hetykeségből rálőtt a felkelőkre, miből aztán 
nagy zaj keletkezett. A katonák Nyulak Mihály által 
megadásra szóllittatván fel, tagadó választ adtak, és 
mivel számuk csekély voltánál fogva sikerrel meg nem 
ütközhettek, futásnak eredtek; de Nyulak Mihály ne
hány bátor legényével lóra kapván, utánok vágtatott, 
az őrmestert levágta, hármat megsebesített — s nagy 
diadallal jött vissza társaihoz. Ez volt az első véron
tás e mozgalomban. Hivatalos jelentés szerint négy 
katonát vágtak le K.-Tárcsánál.2)

Ezen első siker hallatára a vidékről sokan csat
lakoztak a felkelőkhöz: de Tárcsáról csak tizenhármán. 
Már mintegy öt zászlóaljra szaporodott fel a sereg, 
mikor Békés felé vette útját. Az alispán, ki egy kis 
hadcsapatot szervezett, de melyet az idő rövidsége 
miatt sem ruhával, sem fegyverrel nem birt kellőleg 
felszerelni, kénytelen volt Gyulára menekülni. A bé
késiek pedig magokra hagyatva minden ellentállás 
nélkül fogadták a kurucokat; 48-an hozzájok csatlakoz
tak, sőt a községi biró élelemszállitójukká lett.

• Május elsején már Csabán volt a kuruc sereg s 
követelte a községi pénztár átadatását; és mivel az 
elöljáróság megtagadta kérésöket, iszonyú dühhel tá
madták meg a községházát, az egyes termeket feldúl
ták, a közpénztárt elrabolták, azután a védtelen lakos
ság ellen fordultak, s ezt kor- és nemkülönbség nél
kül fogdosták és kinozták : Burián Sámuel nevű evang. 
papot, ki előlük a templomba menekült, szakálánál *)
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*) Lásd Klósz Mátyás jelentését gr. Battyányi Lajoshoz, Békésm. jegyző
könyv. 523. 1. 30. sz. a.
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fogva előhurcolták és kegyetlenül összeverték. Mind
ezt leginkább a rácok cselekedték, kik, miután a hoz- 
zájok csatlakozott magyarokkal egy napon át kitom
bolták magokat, sok prédával és tiz csabai emberrel 
gyarapodva, elhagyták a várost, hogy egy más nagyobb 
vitézi tett által szerezzenek magoknak hősi nevet — 
Gyulán.

Ugyanekkor Hevesben, Biharban és Csongrádban 
hasonló garázdaságok történtek ; minek következtében 
br. Orcy István Heves főispánja, Podhradszky Gy. a 
kunok és jászok főkapitánya, továbbá Halász Péter és 
Beleznay János parancsot kaptak a felkelők leveré
sére. Amíg ezek felkészültek, addig Békésben erősen 
szaporodtak a kurucok, s úgy látszik, hogy fővezéreik 
— ha ugyan volt valami haditervök, — azt tették fel
adatukká, hogy Jenő, Arad és Gyula várait kézre ke
rítsék. A Jenő körül történtekről nincs tudomásunk. 
Arad bevétele Peróra volt bízva azon két század szerb 
katona segítségével, kik a várőrségnek egy részét ké
pezték ; Gyulát pedig a Sebestyén János vezérlete alatt 
Békésen és Csabán átvonult rendetlen seregnek kellett 
volna bevennie. Azonban sem Gyula, sem Arad bevé
tele nem sikerült, sőt a vezérek együgyüsége miatt az 
egész lázadás sokkal hamarébb fojtatott el, mint ahogy 
azt előre remélleni lehetett.

Sebestyén János ugyanis két oly hírnök által tudó
sította Perót a Gyula alatt táborozó sereg mivoltáról 
és céljáról, akik azt személyesen nem ismerték, és akik 
még az aradi utat sem tudtak biztosan. Amint az aradi 
utón haladtak volna, véletlenül találkoztak a várpa
rancsnoka által kémszemlére kiküldött két magyar 
katonával, akik nagy nyájassággal kérdezősködtek „hogy 
honnan jönnének, hol laknának és micsoda járatban 
volnának ?“ Sebestyén jámbor küldöttei azt gondol

ni
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ván, hogy ezek az ő pártjukból való emberek, bámu
latos naivsággal beszélték el, hogy ők voltaképen Perót 
keresik, tudtára adandók, miszerint már 1300-an van
nak együtt a Körös vize mellett, a honnét Erdőhegy 
alá készülnek, bevárandók Pero csatlakozását.

A két katona egyszerre felismervén a hirnökök 
ügyetlenségét, kapva-kaptak a jó alkalmon és folytatva 
a tettetés tréfáját, azt mondák, hogy őket meg éppen 
Pero küldötte hozzájok ; de mivel a szerencse ily kü
lönös kedvezése folytán találkoztak, hát csak vissza
térnek velük együtt vezérükhöz. Útközben azt is meg
tudták, hogy a hirnökök soha sem látták Perót sze
mélyesen, s igy egyenesen a várparancsnok elé vezet
ték őket, aki a dologról értesittetvén, ügyesen ját
szotta Pero szerepét, és midőn az egész lázadási ter
vet megtudta, jól meg vendégelte őket, de egyszer
smind szigorú őrizet alá helyezte. Aztán bezáratta a 
vár kapuit és parancsot adott ki a semmi roszat nem 
sejtő — Tököli Rankónál nyugodtan ebédelő — Pero 
elfogatására, aki éppen a következő éjjelre tervezte a 
vár elfoglalását.

Pero egy cselédje által megtudta a veszélyt. Fel
ugrott az asztaltól, futott a készen álló négy-fogatu 
kocsijára, s mivel a kaput zárva találta, eszeveszetten 
neki hajtatott a sáncoknak. A lovak nem birtak ki- 
vergődni a meredek sáncból, miközben őt az utánna 
rohant őrök elfogták s a várparancsnok elé hurcolták.

Ezzel füstbe ment Arad várának bevétele ; sőt az 
egész lázadás terve meghiúsult; mert a többi szövet
kezett szerb katonák egyszerre elvesztették bátorsá
gukat, sőt — hogy magokat minden gyanú alól föl
mentsék, — nagy sietséggel arra vállalkoztak, hogy 
maguk verjék szét az Erdőhegy alatt össze jött lá
zadókat.
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Ez alatt Sebestyén János a gyulai vár elfoglalá
sában fáradozott.

E vár hadászati tekintetben kevés fontossággal 
b ir t; nem is volt katonai őrsége, csupán a megyei 
tisztviselők, hajdúk és a városi lakosság hűségére volt 
bizva. A főispán (Haruckern J. Gy.) távollétében a már 
emlitett lelkes alispán, Klósz Mátyás intézkedett a ve
szély elhárítása ügyében. A lakosság csekély védelmi 
eszközökkel rendelkezett, s egyáltalában nem volt biz
tos a győzelem felől, kivált midőn hire ment, hogy a 
kurucoknak Gyulán titkos barátaik vannak, akik csak 
a kint levők által adandó jelre várakoznak, hogy az
tán bent zavarj csináljanak, és a várat azok kezére 
játszák. Klósz az által vélt segiteni e bajon, hogy ki
adott egy rendeletet, mely szerint minden gyanús em
bert el kellett fogatni és őrizet alá helyezni. Az em
berek kétkedve néztek egymásra. Gyanakodás és iz
gatottság vett erőt a polgárságon. Az alispánnál tar
tott gyakori tanácskozások sem voltak képesek a ke
délyeket megnyugtatni. A védelmi munkálatokban ki
fejtett sürgés-forgás közepett a zavar tetőpontra há
gott, midőn május 2-ikán a délutáni órákban megkon- 
dult a vészharang, s az utcákon végig hangzott a ki
áltás : tűz van, tűz van !

Mindenki azt hitte, hogy ez a titkos kurucok müve. 
Nagy erőfeszitéssel a tüzet eloltották, melynek valódi 
okozóját nem sikerült kitudni. Az egykori krónikás 
azt mondja, hogy „az hajdúk megvették a tüzet, me
lyet álnok praktikából gerjesztettek embereikkel a ku- 
rucokkal tartók.“ — De ez nem egyéb, mint gyanitás; 
mert ha csakugyan úgy lett volna, akkor a vár alatt 
táborozó kurucok bizonyára felhasználták volna a tűz 
kiütésekor tapasztalt zavart, — amit pedig nem tettek.

A támadás más napra következett. Klósz Mátyás
6*



ezt tudtul adá a lakosságnak, hivatkozván ennek haza
fias hűségére és bátor kitartására. Egyúttal kifejezte 
abbeli reményét, hogy a helytartó tanács, melyet a ve
szélyről eleve tudósított, pár nap múlva hadi erőt küld 
felmentésükre.

Egyszerre egy két tagból álló követséget jelen
tettek be nála. Klosz hiveivel tanácskozván elfogadta 
azt. A követek régi kuruc fegyverzettel jelentek meg, 
s mint Rákócy fejedelem hivei, átadták az alispánnak 
Sebestyén János következő levelét, melyben az a vár 
feladását k é ri:

„Ajánljuk kész szolgálatunkat Kegyelmednek Nem- 
zetes Vicé-Spány Uram !

Nemzetes Vice-Spány Uram !
Mélt. Kegyelmes Urunk eő Felségének igaz ren

den levő Yitézej Urunk eő Felsége parancsolatja sze
rint (Rákócyt értik) a sok eözvegyeknek, árváknak 
és édes Nemzetünknek s Istenünknek dicsőssigére, 
úgy Nemes Vallásunknak megmaradására készen va
gyunk édes hazánk mellett vért ontani; melyre nézve 
Kegyelmednek adgyuk tuttára, hogy mi Felséges Urunk
nak hűséggel való vitézej, kiványuk a várnak feli adá
sát, ha mi kérjük, azzal tartozunk úgy tuttára is adni: 
hogy minden veszedelem nélkül Kegyelmetek megsza
badulhasson ; ha peniglen nem adgyák fell, t. i. a Vá
rat, jövendőben a mi rajtok essik, magoknak tulajdo- 
nitsák, hogy (ha) peniglen azt gondolnák, hogy vala
mi kárt tennének, semminemő kárral nem illettetnek, 
mirül is tuttunknak igaz erejét megmutatni, úgy ke
zeinkéi is megerősített levelünket adgyuk. Ein Sebes
tyén Istvány, eskeszem az élő Istenre, hogy semmi 
kárral, vagy veszedelemmel nem illettetnek, ha a vá
rat kuruc számára tartyák.

Kegyelmes Urunknak Vitézlő kapitánya Sebestyén

84 A PERO-FÉLE NÉPLÁZADÁS



János Kegyelmednek dátált levelét fidelis szolgálattyát 
is ajánlja.“1)

Ezen gyarló fogalmazási! levél vétele után az al
ispán tanácskozott hiveivel a teendők iránt. A tanács- 
kozmány abban állapodott meg, bogy a várat fel nem 
kell adni, s ha a kurucok erőszakosan megtámadnák, 
a lakosság „Istennek nevében“ védelmezni fogja ma
gát, annyival is inkább, mert alapos reménye lehetett 
arra, hogy a segitség megérkezend.

Most mind a két léi készületeket tett. A várbe
liek éjjeli őröket rendeltek a legmegbizhatóbb hajdúk 
közül, hogy azok a netáni támadás esetében jelt ad
janak. A kurucok pedig osztogatták egymás között a 
szerepeket, hogy a következő nap reggelén zászlójukat 
a vár falára kitűzhessék. Annyira bizonyosnak hitték 
a győzelmet, hogy a lehető visszavonulásra nem is 
gondoltak. Nagy lármával minden oldalról egyszerre 
kezdődött meg a rendetlen és kétségbeesett támadás. 
A várbeli hajdúság hatalmasan viselte magát. A falra 
törekvő kurucokból sokat visszalöktek, sokat megse
besítettek, s néhányat meg is öltek. A sebesültek ott 
káromkodtak az árokban, a többiek pedig visszahú
zódtak az első vér láttára. A várbeliek közül csak 
egy Kecskés nevezetű ember veszett el, akit a túri 
kurucok lerántottak a vár faláról, s nem igen sokan 
sebesültek meg. Délfelé a kurucok felhagytak az os
trommal és halottaikat eltakarították.

Ekkor általános öröm fogta el a várbeliek szivét. 
A gyávák megszégyenültek, a bátrak megerősödtek és 
a kétkedők remélni kezdtek.

Azonban a felkelők nem nyugodtak bele a vallott

Kívülről a czim: „Kemzetes Vice-Spány Uramnak illendő becsülettel
adassék Gyulái a.“ L. Békésvárm. levéltár 1755-iki jk. 53. sz. 561.
1. Mogyoróssy J. Gyula hajdan és most 240. 1.
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kudarcba. Sebestyén tudta, bogy egy napi késedelem 
seregének végpusztulását okozhatja, mivel nem volt 
titok, hogy a szomszéd megyék nemessége siető lép
tekkel közeledik a várőrség segedelmére. Azért durva 
ékesszólásának minden erejét felhasználta, hogy tár
sait a következő éjjel uj rohamra lelkesitse.

Éjfél után csakugyan megkezdődött az uj ostrom. 
De a felháborodott gyulai várőrség résen állott, és az 
elsőbbem nap dicsőségéhez méltóan visszaverte újra a 
rendetlen vakmerő kuruc hadat.

Sebestyén és Vértessy uj követséget akartak me
neszteni a várba uj feladási feltételekkel; de már ek
kor Klósz szóba sem állott velők, a küldöttséget visz- 
szautasitotta, sőt egyik hajdúja a követek egyikét a 
kapun kivül lelövé. Ez több volt, mint amennyit a 
kurucok eltűrhettek volna. Uj általános rohamot in
téztek a vár ellen, miközben a lelőtt követ hulláját 
bosszukiáltások mellett mutogatták. Maga Sebestyén 
példát akarván adni társainak, előre rohant; de csak
hamar sebesülten kellett visszavonulnia, minek láttára 
társai rendetlen futásnak eredtek. Ekkor a várbeliek 
nyomukba rohantak, hetet elfogtak közülök, azon mar
hákkal együtt, melyeket azok a tábor élelmezésére a 
vidéken összeraboltak volt.

Mire a segélyhadak megérkeztek, akkorára a gyu
lai vár — mely tudtommal ekkor állotta ki az utolsó 
ostromot — tökéletesen fel volt mentve.

A kurucok Aradmegyébe vonultak Erdőhegy alá, 
hol Pero katonaságával kellett volna egyesülniük. — 
Azonban e terv Perónak fentebb emlitett elfogatása 
következtében nem sikerült. Ugyanis amig a kurucok 
a Peróhoz küldött, de útközben elfogott követeiket 
várták, addig a Klósz alispán által segitségül hivott 
marosvidéki katonaság rác vezérei, Sevics és Sterba,
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kik Perónak hűséget esküdtek volt, most — hogy a 
vele kötött szövetségök gyanúját és rósz következmé
nyeit magoktól elháríthassák — egyszerre az ártat
lanság színét ve vén fel, siettek Gyula felé, hogy szét
verjék azokat, akiknek nem rég támogatásukat Ígérték.

Megérkezvén Gyula alá, Klosz alispán kiküldé 
hozzájok Tomcsányi Jánost, mint ki a szerb nyelvet 
beszélte, és általa felszólitá vezéröket „hogy siessen 
azon istentelen emberek csoportja üldözésére, kik Szék
udvaron és a szomszéd faluban Erdőhegyen vannak. 
Ki is még azon éjszaka cirkálóit előre küldvén, meg
indult ellenök“ . . .  J) és május 9-én kora reggel 6 
óra tájban megtámadta a kurucokat, kik semmi ro- 
szat nem gyanítva, baj társak gyanánt örömmel várták 
a közelgő katonaságot. Mennyire meg voltak lepetve, 
midőn szives fogadásukra a rác katonaság sortüzzel 
felelt! Egyszerre a legnagyobb zavar keletkezett. Ne
hány negyed óra alatt irtózatos zaj és íegyver-ropo- 
gás közben futott szét a felkelők serege* 2) 500 vagy 
600-at felkoncoltak, 50-et elfogtak közülök,3) össze
harácsolt zsákmányukat pedig lefoglalták. Hogy minő 
lehetett a győztes rác katonaság, kitűnik a krónikás 
szavaiból, aki ezt mondja rólok : hogy „minden meg
öletett testeket megfosztottak, úgy hogy minden holt
testet meztelenül hagytanak.“

Az életben maradt szerencsétlenek belátván hely

J) Klosz M. jelentése Ferenc lotharingeni herceghez V. ö. Békésni. jk. 
521. 1.

2) Ila — úgymond Ball a — előre megtudták volua, hogy a ráczok nem
segítségekre, hanem ellenségképen mennének reájuk, és ha tudhat
tak volna félni és oltalmazkodni tőlük, sok rác asszonyok özvegyen 
és sok rác gyermekek árván maradtak volna, de reájuk sokasodván 
a rácok minden hírek és reménységek kívül meggyőzet! etvén, mind 
elszaladtának, akik paripások voltának és ottan az harchelyen a 
sok lövések miatt nem maradtanak (Krónika 111—112 1.)

3) Századok, 1870. évf. 35. és Klosz jelentése Ferenc loth, herceghez.
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zetük tarthatatlan voltát a közel fekvő erdőkbe me
nekültek, hol aztán valóságos hajtóvadászatot tartot
tak reájok. Az üldözésükre küldött katonaság garáz
dálkodása kimondhatatlan. Bűnöst és ártatlant kényük- 
kedvük szerint megkinoztak, — Békést és Csabát ki
rabolták') különösen pedig a pusztán nyájaik mellett 
levő pásztorokkal bántak kegyetlenül, kiket megkö
tözve elhurcoltak, nyájaikat megtizedelvén.

Hasonló garázdálkodást követtek el a bihariak is. 
Nevezetesen, mikor Békésmegye rendelete következté
ben a szeghalmiak élelmi szereket szállitottak Gyulára, 
épen az Erdőhegynél vitézkedett katonák számára, s 
mikor az üres kocsik visszafelé Békés városán keresz
tül siettek volna, a biharmegyei sereg kirabolta őket, 
hét lovat és lótakarót vevén el tőlük.2)

A lázadók ellen kirendelt pestmegyei hevesi és 
kunsági csapatok egyrészt Bozóki pestm. borbély miatt 
késtek, másrészt a nagy vizek miatt csak lassan ha
ladtak elő.3)

Május 12-én érkezett meg Halász Péter ezredes 
— a kuruc világban Károlyi Sándornak főtisztje, a * *)

*) Békésm. panasz-levele az aradi várparancsnokhoz.
*) Békésm. panaszlevele, felolvasva Váradon 1735. október 12-én.
*) A Tisza igen nagy volt és kiöntött annyira, hogy a hídnak túlsó végin 

úszó viz volt, a mig a katonaság ebédelt, és a lovaikat megpihen
tették, apró hajókból hidakat köttettek . . .  és deszkákat reájok 
rakván úgy költöztek estvére által a Szandás házhoz, az holott is 
elesteledvén megháltak; más napra viradóra mentenek Túr alá, az 
holott is már akkor M.-Báró Orczy István ur llevesvármegyével és 
Podhradszky György a jászsággal és kunsággal táborban feküdte- 
nek, itten is egy éjtszaka megháltak, másnap idején reggel megin- 
dultanak és nagy sietséggel mentenek Gyula felé, de a Körös vize 
is igen nagy lévén, a midőn érkeztenek volna Szarvas falu alá, a 
lovaikról a nyergeket leszedték és az lovakat ménesben vervén ál- 
talusztatták; amely hajókon a katonák magok általköltöztek, ma
gukkal általvitték nyergeiket és fegyvereiket, már mindnyájan által 
költözvén lovaikat, a magáét mindenik felfogta, megnyergelték és 
úgy mentek hálásra Csaba nevű faluba stb. (L. Bállá Krón. 107. 1.)
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körösi és kecskeméti katonákkal, a csata színhelyére, 
hol azonban már csak holttesteket talált. Erdőhegyen 
egy kuruc hadnagyot fogott el, kinek vallomása után 
indulva keresni kezdte a menekülőket; de csakhamar 
eredmény nélkül tért vissza Gyulára, hol már báró 
Orczy István hevesi főispán, Beleznay János ezredes, 
és Podhradszky György jászkun kapitány vezérlete 
alatti segélyhadakkal találkozott. Innét hazamentek 
május 19-én, csak Beleznay várta be 240 emberével 
Gvadányi váradi tábornokot. Orczy, mielőtt távozott 
volna, kemény rendeleteket küldött minden helység és 
város elöljáróihoz, melyekben meghagyja nekik, hogy 
ha „a kóborló rácok és rejtőzködő pártosok“ közül 
valakit megsejtenének, azt azonnal fogják el és kisérjék 
be ő hozzá. A helységek lakóinak különösen meg
hagyta, hogy határaikra éjjel-nappal „szorgalmatosság- 
gal vigyáztassanak, s ha valakiket gyülekezni látná
nak, hirt tegyenek.“ — A helytartótanács is elren
delte ő felsége a király nevében, hogy a békés lako
sok „kemény fenyítés, sőt előforduló esetekben még 
halálos büntetés terhe alatt, élelmi és további magok 
fentarthatására alkalmas szerekkel őket nehogy ellás
sák vagy bármi módon hozzájok juttassanak.“

Ily intézkedések mellett csakhamar kézre kerül
tek a lázadók menekült fejei. Sebestyén Jánosról eze
ket írták a bihari rendek május 22-kéről : „Sebes
tyén János Telegdnél leveretvén, minek utánna egy 
innen két mértföldnyi távolságú Csinálos nevű faluban 
megmaradt embereink által elfogott társait elhagyta 
volna ; maga onnan is megszökött, s nehogy a szom
széd Hagymádfalván a lakosok kezére kerüljön, azon 
fortélylyal, hogy lóra kapva, két társával a falun ke
resztül lovagolt, és az elbámult paraszt lakosokat li
hegve kérdezé: „Nem láttak-e erre rablókat, kiknek
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ő soha társuk nem volt, vagy nem vették-e észre?“ 
s magát ezeknek üldözésére általunk kiküldöttnek 
adta ki, s az igy rászedett falusiak között nem mula
tott, mintha az üldözést gyorsítania kellene, hanem a 
faluból kiszáguldva, a köztünk és középszolnoki er
dőkbe vette magát s azóta semmi hire sincsen.“4)

Azonban ugylátszik, hogy ez nem Sebestyén, ha
nem Vértessy M. volt, mint aki — amint lentebb 
látni fogjuk — csakugyan nyom nélkül elveszett. Se
bestyén egy ideig Miskolc táján lappangott, mígnem 
Szikszón Abaujmegyében elfogatott. Hasonló sors érte 
Matula Pált, kit a rác-böszörményiek fogtak el, Tóth 
Jánossal együtt. Szilassy Istvánt a ványaiak ejtették 
foglyul. így a többiek is kénytelenek voltak magokat 
megadni, és részint Szolnokra és Aradra, részint Nagy
váradra és Budára vitettek vizsgálatra, börtönben 
várván iszonyú büntetésüket.5)

4) Ferenc loth, herceghez, Biharra, levéltárában 1735. III. kötet 13. sz. Az
okmányt közli Papp Miklós i. m. 67—75. 1.

5) A mig a foglyok vizsgálat alatt voltak, a helytartótanács következő
rendeletet menesztett az érdeklett törvényhatóságokhoz. „Mélt. stb.

Megsemmisittetvén és szétszóratván már azon lázadók, kik ki
vált némely Tiszántúli részeiben az országnak a múlt április hó 
vége felé istentelenül felkeltek, midőn azoknak nemcsak házai és 
lakhelyei, kik Szt.-András, Békés, Gyoma, Csaba, Ecsed, Doboz és 
Sarkadról, azon lázongásoknak okozói, vagy azokban részt vettek, 
mint Matulai Pálnak vásárhelyi lakása szorgalmatosán megvizsgá- 
landók, a netalán ott találtató irományokra nézve is szoros kuta
tásnak keilend véghez vitetni, sőt még azok vagyonainak összegét, 
kik ezen lázadókkal bármiféleképpen tartottak, és eddig vagy meg
ölettek, befogattak, vagy jelenleg is meg volnának szökve jó fel
ügyelet alatt kell tartani. — Ugyanazért fentcimzett Uraságtoknak 
ő felsége kegyelmes parancsából mind a két esetre nézve megren
deltetik ezennel: hogy . . . mind a megtalálandott és lefoglalt tár
gyak pontos összeírását szintúgy az említett házak megvizsgálása 
alkalmával ha leveleket vagy irományokat találnának, azokat ezen 
kir. helytartótanácshoz haladéktalanul előterjesszék, és ezt el ne 
mulasszák.“



BÉKÉSMEGYÉBEN 1735. 91

I I I .

Ha már most végig tekintünk a vázolt zendülés 
keletkezésén és lefolyásán, ha nézzük a vezérek ügyet
lenségét, a népnek vak lelkesedését és gyámoltalan fegy
verfogását: akkor az egész mozgalom ngy tűnik fel 
előttünk, mint a Rákócy-féle nagy nemzeti küzdelem
nek halvány utójátéka. A régi nagy idők utáni sóvár
gás, a szabadságnak rajongó szeretete volt az, mely a 
békésmegyei népet fegyverfogásra inditotta. A rácok 
felhasználták e lelkesedést, aztán pedig Pero fogságá
ról értesülvén egyszerre cserben hagyták őket, és hit- 
szegőleg ellenük fordultak Erdőhegynél. Egy rútul rá
szedett, jóhiszemű népet látunk magunk előtt elvér- 
zeni, mely nem annyira szigorú büntetést, mint inkább 
szánalmat érdemelt volna.

Azonban Bécsben nem igy gondolkoztak. A hely
tartótanács irtózatos bosszút kivánt venni a szeren
csétleneken. Az erdőhegyi mészárlásból megmenekülte- 
ket — mint fentebb láttuk — összefogdostatták és 
nagyobbára Budára vitették. A mi vármegyénkből 
240-en kerültek kézre, mint lázadók, kik közül 91-en 
már eleve önkényt megtértek a király hűségére. A 
megyei jegyzőkönyvben névszerint és községenkint 
vannak összeírva. Legtöbben voltak Békésről,1) szám-

') N é v s z e r i n t i  Juhász Mihály, Konczy István, László János, Szűcs,Mi
hály, Seres János, Szabó Ferenc, Horváth István, Tóth Alb., Sza- 
lay János, Hajdú Márton, Kockás András, Rác Mihály, Pikó Deme
ter, Zsakay János, Turzó János, Rocsay István, Kiss Pál, Mozik 
Mihály, Erdődy István, Ábrahám János (ezek megtértek). — Hajdú 
István, Gyarsa György, Deső János, Csökmey János és István, Csurka 
István, Almási János, Szántó Gy. és István, Szabó Péter, Szűcs Ist
ván, Kiss Ferenc, Rác János, Kökényessi János, Fény Mihály, Fa
zekas István, Kis Jakab, Szőcs Mihály, Takaró Pál, Sárváry István, 
Festető János, Kaszás András, Keti Demeter, Ábrahám György, Leszi 
Mihály és Nagy Mihály — 48.
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szerint 48-an. Azután Szentandrásról 37-en,2) Csabáról 
10-en,3) F.-Gyarmatról 20-an,4) Szeghalomról 15-en,5) 
K.-Ladányból 10-en,6) K.-Tarcsáról 13,7) Gyomáról 
9-en,8) Mező-Berényből 9-en,9) Faásról 18-an,10) Vész-

*) N é v s z e r i n t :  Hegedűs János, Faragó András, Köteles Andris, Kar
dos János, Eörvendi István, Fekete György, Hangyás András, Csala 
Mihály, Szalay István, Törő Gy , Gulyás János, Nagy János, K e
nyeres Mihály és György (ezek megtértek). — Sebestyén János, 
Vértessy Mihály, Szilassy István, Rarta István, Bodnár Márton, Szél 
Ferenc, Nagy Mihály, Yénasszony János, Sigiá János, Kovács Péter 
és János, Imre István, Szuhay Tamás, Török Ferenc, Kormos Já
nos, Székely István, Böndő András, N. Posor Vagabundus, Vass Gy., 
Simándi János, Szabó Péter, Nagy Tamás és Gál Tamás — 37.

3) N é v s z e r i n t :  Pszotka János, Franko Mátyás. Rimán Gy. és Behan
(ezek megtértek). — Begyó Pál, Lepény Pál, Sztrehovszky Lőrinc, 
Horváth János, Gulyás János és Szovay Fér. =  10.

4) N é v s z e r i n t :  Kiss János, Nagy János, ií'j. Nagy János, Patay Gy.,
Szabó István, Szabó Gy., Zsíros Oy., Eördesy Gáspár (ezek megtér
tek) — Fekete János, Balogh Mihály, Földessy Gy., Litkey Pétéin 
Katona Gy., Bartay András, Kerékjártó István, Szabó János, Pusztay 
János, Szakonyi András, Zsadányi Gy. és Takács And. =  20.

5) N é v s z e r i n t :  Zádori János, Szarka Mihály, Szentessy Gy. és Sipos
János (ezek megtértek). — Nagy András, Király Mihály, Imádi 
István, Nyitrai Gáspár, ÍSagyandrás János, Horváth János, Nemes 
Mihály, Szíjártó András, Bujdosó András, Szigethi István, Zaradnya 
György — 15.

tí) N é v s z e r i n t :  Marossy István, Szekeres Ferenc, Finta András. Szabó 
Gy., Szabó István és Szabó János (ezek megtértek). — Baksa Gy, 
Szőke János, Oláh András és Vak Mihály — 10.

') N é v s z e r i n t :  Koszoruss János és Böszörménjn István (megtértek) 
Ladányi János, Nagy Gy., Juhos János, Bodó Miklós, Jeney István, 
Nagy István, Papp Sámuel, Nagy Miklós, Hajdú Mihály, Kiss Már
ton és Csavargó István = 1 3 .

8) N é v s z e r i n t :  Miskey János, Apra Pál, Nagy István és Molnár Mi
hály (megtértek). Tóth János, Szilágyi István, Csikós István, Papp 
István és Nyalka János =  9.

8) N é v s z e r i n t :  Földessy N. és Tora János (megtértek). Kocsa János, 
Szekeres Ferenc, Varga András. Varga Mihály, Bihari András, Buj
dosó Mihály és Görög Miklók 9.

,D) N é v s z e r i n t :  Gutíig János, Nagy Mihály, Bényei Gy. Csekő István, 
Szuress István, Tunar István és Ladányi Sámuel (megtértek). — So
vány Gy, Ladányi János, Eördey Gy, Fekete Gy., Lakatos András 
Hidgyed István, Faragó András, Kondás János, Kállay János, Tóth 
Mihály és Csordás Mihály — 18.
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tőröl 16-an,11) Dobozról 16-aii,12) Váriból 10-en13) és 
Öcsödről 9-en14). — A lázadásban részt nem vettek a 
szarvasiak, gyulaiak, endrődiek és kétegyháziak, amiért 
a király elismerését nyerték. Annál irtózatosabb sors 
jutott a résztvevőknek, különösen pedig a vezéreknek.

Majdnem egy esztendeig tartott a vizsgálat és a 
kínvallatás, miglen az emberi érzést fölháboritó kegyet
len ítélet 1736. ápr. 4-én hirdettetett ki.1) E szerint 
Pero és három társa, Sebestyén János, Pásztor András, 
és Szilassy István, mint legfőbb lázadók, olyképen vol
tak halálra kinzandók, hogy testük felülről kezdve 
kerékbe töressék, azután négyfelé vágva, Arad, Nagy
várad, Sarkad és Szentandrás mellett akasztófára füg- 
gesztessék.

Matula Pál, Barta István, Szabó Péter (másként 
Benedek) és Szántó Mihály pallos által voltak kivég
zendők, — azután pedig, „hogy halálos büntetéseknek 
nagyobb emlékezete legyen,“ kerékbe törendők.

Az utánok következő 72 vádlott közül tizenkét 
főbb bűnös, u. m. Szabó István, Szuliay Tamás, M á d i

n) N é v s z e r i n t i  Dudás Ferenc, Turbuc István, Tóth István, Nagy Mi
hály, Varga Péter, Szabó Pál, Lovass István, Csülek Ferenc, Nagy 
Mihály és Kárász Mihály (megtértek). — Nagy Lovas András, Csidre 
Mihály, Szilágyi Mihály, Juhász István, Oláh P’erenc és Fazekas 
Pál =  16.

12) N é v s z e r i n t i  Hajdú Gy., Kovács Mihály, Varga Mihály, Nagy Ist
ván és Papp Mátyás (megtértek). — Bornemisza István, Fekete Pé
ter, Tóth Gy., Papp István, Tóth István, Asztalos András, Kiss Mi
hály, Posta Mihály, Szakmáry János és Mihály =  16.

13) N é v s z e r i n t i  Varga János, Hajdú István, Csókás Mátyás és Szolga
N. (megtérlek). — Búzás Péter, Nagy Imre, Hajdú Gy., Szőke Mi
hály, Oláh Janos és Gergely János =  10.

H) Névs zer i nt i  Czobor György (megtért). •— Petes János, Horváth And., 
Lévay Gy., Mészáros Péter, Boldisár Mihály, Szabó Péter, Török Já
nos és Patay Tóth N. — 9.

*) Az ítélet szövege hivatalos latin nyelven, megküldetett Békésvármegyé
nek is. Olvatható az 1736-iki jk. 101. sz. a. Megjelent német és ma
gyar1 fordításban is.



Mihály, K is István, Szappanos Gergely, Juhász István, 
K ó r ó d i  János, S i g r i  Mihály (Szentandrásról), Gunda 
János (Zsadányról), Rác János (Túrról), Bay János 
(Ugráról), és Nigro Gornik nevű oláh akként Ítéltet
tek halálra, hogy királyi kegyelemből a vesztő helyen 
kockát vetniök megengedtetvén, csak a legkisebb szá
mot vető n é g y 2) fejeztessék le, az életben maradandó 
nyolc pedig, más 60 bűntársával együtt, a budai vár
ban maradjon, mig a magyar gyalog ezredekhez köz
legényekül be nem soroztainak. — Hatan a vizsgálat 
folyama alatt elhaltak.

Tizenhármán három havi nehéz munkára Ítéltettek.
Tizenöten, mint olyanok, akik lázadási szándéku

kat korán megváltoztatták, szabadon eresztettek.
Vésztői Kecskemétky János, okányi Baloghy Ger

gely és n.-szeréndi Szilay János ref. lelkészek, kiket a 
zendülők kényszerítve vittek táborukba istenitisztele
tet tartani, egy havi fogságra vettettek.

Fodor Lászlót, ki magát a lázadás leveretése után 
Bercsényi Lászlónak merészelte nevezni, s a korcsmák
ban lázitott, egy évi sanyarú fogságra, évnegyeden- 
kinti nyilvános korbácsolással, s végül a birodalomból 
való száműzetésre Ítélték.

A rác vezérek közül Sterba, Sevic és Peronak fia., 
Mihály — a lázadók leveretésében tanúsított magok 
viseletéért életben hagyattak, s a vizsgálati fogság 
után szabadon bocsáttattak. Tököliről és Zákóról az 
ítélet hallgat; de a krónikás ezekről is azt mondja, 
hogy Magyarországból száműzettek.

Az ítélet— kihirdettetése után, azonnal végrehajta
tott. Feltűnő, hogy a siralomházban az élet utolsó ko
moly pillanataiban mindazon foglyok, akik nem voltak
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2) Ezek a ritkított betűkkel szedett nevek voltak.
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katholikusok, felszóllittattak, hogy lelkűk üdvössége 
és netán életük megmentése céljából térjenek át az 
„egyedül idvezitő“ egyház kebelébe. A keleti vallásu 
Pero, és a ref. öreg Barta István határozottan vissza
utasították az ajánlatot; ellenben Matula P., Szántó 
M. és Szabó P., azon reményben, hogy kegyelmet nyer
nek, utolsó órában elhagyták ref. hitvallásukat.

De ez a hittagadásuk is hiába való volt. Megkel- 
lett halniok, mint a többinek, a kik halálra voltak 
ítélve.

A fővezérek közül egyedül Vértessy Mihály bírta 
meg menteni életét, aki többed magával úgy elbuj
dosott, hogy senki sem tudott róla biztos hirt mon
dani. Klósz alispán ugyan azt jelentette róla, hogy a 
telegdiek agyonverték; de úgy látszik, hamis értesü
lés alapján ; mert Vértesy neve még gyakran felme
rült a későbbi mozgalmas időkben, — mint veszedel
mes lázitóé.

Ugyanis 1753-ban ugyancsak itt az alföldön, jele
sül M.-Túron és H.-1VL-Vásárhelyen Törő Pál és Pető 
Ferenc által a Peróéhoz hasonló mozgalom támadt, 
mely kétségen kívül a Törökországba menekült ma
gyarok által szittatott, — hasonlóképen Rákócy nevé
ben. De ez is idejekorán elfojtatott. A résztvettek val
lomásaiból kitűnt, hogy a Perólázadásból megmenekült 
Vértessy februárban Törökország felől a hazába jővén, 
a túriakat bujtogatta, azt állitván, hogy Rákócy és 
Bercsényi 3000 fegyveressel avaskapunál állanak; egy
úttal felhívta arra is, hogy fegyvert fogjanak és sies
senek Debrecen alá, hol igen sokan fognak hozzájok 
csatlakozni. A fentebbi vallomásból továbbá az is ki
tűnt, hogy egy más sereg Halasi Zsigmond vezetése 
alatt Poroszország felé indult, hogy onnan törjön be 
Magyarországba. Ez annál veszedelmesebb hir volt, mi



vei — amint tudjuk — II. Frigyes porosz király el
lenséges lábon állott Mária Terézia királynőnkkel.'

A helytartótanács ennek folytán nem is késett 
kemény rendelettel sürgetni Békésvármegye rendéit, 
hogy a fentebb emlitett két embert, akik állítólag 
itt bujdostak és lázitottak, azonnal fogassák el. A me
gye azonban csak annyit válaszolhatott, hogy Halász 
nem régen csakugyan Békésvármegyén keresztül fu
tott Erdélybe, Yértessy pedig még a Peróláza- 
dáskor eltűnt úgy, hogy a Nádudvaron lakó neje sem 
tud róla semmit.

De úgy látszik, hogy Yértessy csakugyan még 
életben volt, és hogy a Poroszországgal folytatott 
hét éves háborúban (1756—1763) részt vett mint 
ellenség. Erre nézve érdekes adatot jegyzett fel Kis 
Bálint, egykor szentesi ref. lelkész, egyik kéziratban 
maradt művében.1) „Csak Vértesi szökött ki — úgy
mond — Burkusországba, de ott is jeles vitéz lett. 
Emlékezetet érdemel, hogy midőn a hét esztendős há
borúban a burkus és császári seregek egymás mellett 
táboroznának a burkusok közül egy éltes huszár több
ször kijött és hivta magyar nyelven a magyarokat 
egy szál kardra. Különösen személyesen hivott egy
m a g á t hánytató és legényétől kisért német kapitányt; 
de a kapitánynak ehez kedve nem volt, hanem a vele 
levő katonája kérte a kapitányt: hogy engedje meg 
neki a burkussal való megmérközést; a kapitány meg
engedte, de az ezzel való viadalra nem lévén kedve a 
vén burkusnak, igy szólott hozzá : „Te fatyju, én té
gedet nem hivtalak, gyermeki idődnek köszönd, mert 
különben megemlegettetem veled a szentandrási biró *)

*) A helv. hitv. Békés-Bánáti egyházi vidék földje, lakosai, vallás, tudo
mány és polgári történeteinek emléke. Szentesen 1836. I—IV. A
debreczeni ref. főiskola könyvtárában őriztetik.
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korbácsát,“ — melyre az ifjú így felelt: „Én is a 
szentandrási bíró fia vagyok.“ így az apa és fiú egy
mást felismervén, közelebb mentek egymáshoz és az
tán a császári táborhoz, ahol igy szól a vén burkus : 
„Szedtevették, nincs köztetek katona; egy volt, az is 
az én fiam, ezt sem hagyom köztetek.“ Ezzel mind a 
ketten elnyargaltak a burkusok közzé s végképpen 
oda maradtak.“

Hogy mennyire hiteles e közlemény, s mennyire 
nem, azt ezúttal nem kutatom. Az általános történelmi 
tényekkel nem áll semmi ellentétben ; azért jónak 
láttam legalább föleleveniteni.

Most azonban hosszas előadásom végére kell siet
nem, mert valóban tartok tőle, hogy igen t. olvasóim 
becses figyelmét már is kelleténél erősebb próbára 
tettem. Csak egyet szabadjon még előadásomnak mint
egy kiegészitéseül felhoznom, t. i. hogy a király, il
letőleg a kir. helytartótanács, ki az egész lázadást 
túlzottan nagynak tekintette, a megbünhödtek mellett 
azoknak jutalmazásáról sem feledkezett meg, kik a 
mozgalom lecsendesitésóben tevékeny részt vettek. B. 
Orczy István, Halász Péter, Beleznay János és Pod- 
hradszky György egy-egy értékes aranylánccal diszi- 
tettek fel. Klósz Mátyás — (és más alispánok) - -  
azért „hogy Gyula várába vonulván, ámbár e vár fel
adására Sebestyén által még fenyegetések által is fel- 
szólitva volt, az ellenállásnál és Gyula várának meg
tartására minden lehető intézkedést megtett“ . .. arany 
érmet nyert. És ő ezt valóban meg is érdemelte, mert 
az előadott érdemeken felül ő gondoskodott a békes- 
séges lakosok védelméről, a segélyül jött katonaság 
élelmezéséről, a féligmeddig tábori életet élt nemesség 
garázdálkodásainak enyhitéséról, és az ártatlanul szen
vedők kártalanitásáról.

7



Az is figyelemreméltó körülmény, hogy Ferenc 
lotharingeni főherceg és kir. helytartó, értesülvén, 
hogy a leirt zendülés egyik főoka a földesurak és bér
lők zsarolása és a népnek túlságos adókkal való ter
helése volt, felhivta a megyéket (1736. máj. 6.) hogy 
értesítsék őt : igaz-e a vád ? s ha igaz, kik voltak a 
népzsarolók ?

Biharmegye ennek folytán jun. 1-én rendelte el 
a vizsgálatot; de — mint jelenté — nem talált semmi 
okot ; Békésmegye részéről nem találtam semmi ha
sonló eljárást, pedig kétségen kívül érdekes lett volna 
tudnunk, voltak-e általában és kik, olyanok, akik a 
népet rósz bánásmódjukkal ingerelték ?

Kisebb visszaélések orvoslása után a közrend és 
csend helyreállott; a nép békével végezte ismét napi 
teendőjét, csak népdalaiban emlékezett meg olykor
olykor a kurucvilág utóhőseinek azon szomorú tragé
diájáról, melyhez hasonló e megyében sem azelőtt, 
sem azóta nem fordult elő. Adja Isten, hogy ne is 
forduljon elő soha !
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VI.

T o m c s á n y i  J ó z s e f  e m l é k e z e t e .
— Olvastatott Gyulán 1876 augusztus 7-én. —

A magyar közélet egy érdekes, szellemi tehetsé
gei, hazafmi érdemei s jellemtisztaságánál fogva kima
gasló alakja dőlt ki ezelőtt néhány hóval az élők so
rából. Halálának hire mély hatást gyakorolt a haza 
minden jóérzésü fiára ; érezte mindenki, hogy a vesz
teség nem mindennapi ; hogy ismét egyikét azon je
leseinknek vesztettük el, kiknek működését a nemzet 
saját érdekében nem nélkülözheti ; kiknek üdvös ha
tása érezhető volt közéletünk mozgalmaiban.

A politikai élet történetei számos példáját mutat
ják fel a szereplés azon nemének, mely a mozgalmas 
idők élesebb ellentéteinek kölcsönös visszahatásából 
származik ; a mikor a megfontolás nyugalma a küzde
lem hevében elvész, s az érdem felismerése s mélta
tása mintegy megszűnik törvénynyé lenni. Az ilynemű 
szereplés nélkülözvén a reális alapot, értékében és si
kerében mindig kétes, s mihelyest a viszonyok nor
mális alakot öltenek, nyomtalanul a feledés örvényé
ben vész el. Ezzel ellentétben a szereplés, mely letelt 
a meggyőződés szentségétől, s a viszonyok változatai 
között híven megőrzött következetesség hóditó erejé
től nyert; a szereplés, melyet az érdem s a közjóra 
törekvés nemes ösztöne terem t: hatásában üdvös és 
örök.

Tomcsányi Jó zse f közéleti szereplését mindenki ez
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utóbbi osztályzatba fogja sorozni. Hosszúra nyúlt pá
lyája egészben s részleteiben ezen osztályzatban ad 
neki helyet: a meggyőződés erejével és a közjóra tö
rekvés nemes elhatározásával lépett ki a térre, melyen 
oly széles körű elismerést vivott ki magának, s a meg
győződés ereje volt az, mely a közélet viszonyainak 
módosulatai s változatai között is biztositotta neki azt 
a nehezen kiérdemelhető babért, melyet a politikai 
következetességnek az osztatlan elismerés szokott nyúj
tani ; — hosszúra nyúlt pályáján mindig a férfiasság 
komoly elhatározása s a lelkesedés ama neme vezé
relte, mely a túlozás szenvedélye nélkül, de a szivnek 
annál több intensiv meleget kölcsönözve, fokozza a 
tetterőt.

Az antik szabású alakok egyike volt ő, azon ér
telemben, mely jellemet tehetséggel, tetterőt akarat- 
és bölcseséggel egyesit. Typikus jelenség volt ő, a ki
ben a fajjelleg tősgyökeres ismérvéit az elégültség el- 
telésével szemlélte a faj szeretet melegétől áthatott ha
zafi ; de a speciálisan nemz éti es alak eredetiségére a 
haladó kor lehellte modern szelleme kinyomatát, s 
igy a két tulajdon teljes öszhangban egyesülve, min
tát alkotott benne a nemzeti erkölcsök s a kor igé
nyei között egyensúlyt tartani alig tudó újabb nem
zedék számára. „A magyar alkotmányosság régi gár
dájának egyik tagja volt ő — mondja róla életirója — 
kiben a hazafiság a férfiúi jellem egyik alapköve, s a 
közügyek fáradhatatlan és önzetlen szolgálata életfel
adat. A régi jó táblabirák azon osztályához tartozott 
ő, mely meg nem állapodva, meg nem csontosodva 
haladt a haladó korral, s fejlődött úgyszólván egész a 
halálig. A forradalom előtti kornak e növendékei nap- 
ról-napra fogynak, s velők a régi erkölcs mintái is 
egymásután enyésznek.“

MAOYAr
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Valóban : a „régi gárda,“ a magyar alkotmányos 
élet e — mondhatjuk — históriai alakjai napról-napra 
fogynak. A haza sorsát szivén viselő hazafi aggoda
lommal eltelve látja, mint ritkulnak sorai azon fér
fiaknak, kik telve hazafisággal s önfeláldozó munkás
sággal a nyilvános életpálya gazdag tapasztalataival 
s bölcseségük egész erejével, a nemzet annyiszor két
ségbevont igazai védelmének nemes, de nehéz munká
jában fáradoztak ; kik, ha alkotásra került, a modern 
korszellem áramlatának tulcsapongásait korlátolva, a 
nemzeti génius előőrei gyanánt, igyekeztek annak az 
alkotásban érvényt szerezni. Napról-napra fogynak ők, 
s az életben maradottak, elfogódva, kétség s remény 
között megoszolva kérdezik : ki fogja őket pótolni ?

„Az az erő, mely társadalmi szeretetreméltósággal 
párosul ; az a folytonos haladás, mely a cél elérésé
nek eszközeiben tökélyesül, de magát a célt nem en
gedi a mértékentúli magasságba röppenni: az a gya
korlatias felfogás, mely azonban soha sem veszti el 
eszményi tartalmát ; a szép, jó és igaz ügyeiért holtig 
tartó érdeklődés : főként a forradalom előtti jelesek 
állandó jelleme, mely újabban folyvást vész az ifjabb 
nemzedékben, ha egészen ki nem vész“ — mondja 
róluk a már emlitett életiró, szépen s igazán.

Tomcsányi József politikai pályáján kezdettől végig 
a szabadelvüség zászlaja alatt küzdött. 1830-ban me
gyénk tiszteletbeli aljegyzőjévé neveztetvén, közpályá
jának e kezdete ép azon időpontra esik, midőn Békés
megyében, különösen a júliusi francia forradalom si
kereinek behatása alatt, a politikai irány azon emlé
kezetes fordulata állott be, miszerint a már ekkor 
erőre jutott szabadelvűek első diadalukat vivták ki a 
megyénkben hagyományossá vált tespedés politikája 
felett, s a- szeptemberre egybehívott országgyűlésre
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Novák Antal és b. Rudnyászky Mihály szabadelvűeket 
választották meg követekül. A szabadelvüség ezen első 
győzelmét Tomcsányi József, b. Wenckheim Béla, Szom
bathelyi Antal és Omaszta Zsigmond válvetett igyeke
zete tette lehetővé, s e ténynyel inaugurálva lett a 
liberális politikai irány megyénkben.

Ugyancsak az 1830. év augustus havában Tom
csányi országgyűlési gyakornokul választatván meg, jelen 
volt azon országgyűlésen, mely az 1825/_ -ki előző 
országgyűlés által kirendelt küldöttség emlékezetes 
reformjavaslatai, az úgynevezett regnicolare operatu- 
mok tárgyalására lett volna hivatva, de a mely or
szággyűlés a külpolitikai viszonyok kedvezőtlen fordu
lata miatt nehány hónapi eredménytelen tanácskozás 
után berekesztetett. Itt, ez országgyűlésen, bármily rö
vidre terjedt is működése, a fiatal kor fogékonysága 
s tudvágya elég tápot találhatott akkor, midőn a ve
zérszereplők között egy felsőbüki Nagy Pál, egy Wes
selényi Miklós, egy Ragályi Tamás, egy Bernáth Zsig
mond, s egy Borsicky István hallatták ékesszólásukat. 
E férfiak hatása bizonyára az ifjú Tomcsányi fogékony 
lelkében is maradandó nyomokot hagyott, s nem kis 
befolyással lehetett szabadelvű érzelmei fejlődésére.

A most említett országgyűlés befejezte, helyeseb
ben eloszlatása után, a megyei szolgálat terén talál
juk őt, hol a nagytehetségü Novák Antal főjegyző 
mellett, az ekkor szintén tiszteletbeli aljegyző b. 
Wenckheim Bélával együtt, s a megye többi szabad
elvű férfiaival, működött közre a liberális törekvések 
állandósításán. Ide vonatkozólag, említést érdemelnek 
azon munkálkodásaik, melyeket a már említett regni
colare operatumnak megyei tárgyalásra való előkészí
tése körül kifejtettek. A javaslatok közül, melyek úgy 
szellemükre, mint kidolgozásukra nézve, mai nap is
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feltétlen érdekkel birnak — Tomcsányi a honvédelem 
vagy mint akkor nevezték: a Banderiale ügyében kí
vánt dolgozatot készítette el, s valamint a többi, úgy 
ezen munkálat is, csaknem egész terjedelmében fogad
tatott el a megye által s adatott utasításul a köve
teknek.

1832-ben esküdtté, 1840-ben szolgabiróvá, majd 
később főszolgabíróvá választatott meg, s midőn 1843-ban 
báró Wenckheim Béla és Horváth Antal a követség
ről leköszöntek — a jelessége által már ekkor nagy 
tekintélyt kivívott Tomcsányi József, s a. szintén kiváló 
tehetségű Szombathelyi Antal választattak meg egy
hangúlag követekül.

Hazai történelmünk feljegyezte lapjaira az 1843/4. 
évi országgyűlés epochalis alkotásait, mefyek a nem
zet újjáalakulásának nagy müvét egy hatalmas lépés
sel vitték előbbre. Ezen országgyűlés volt az, melyen 
a nemzeti nyelvnek a megillető jog megadatott; a 
vallások egyenlőségének puszta elve valósággá válto
zott ; ezen országgyűlés volt az, mely a nemkiváltságos 
osztálybelieknek teljes hivatalképességet adva, és — a 
mit talán legelői kellett volna említenem — a nem 
nemeseket birtok szerzésére képesítve, a demokratiai 
jogegyenlőség elvének e tekintetekben érvényt szerzett.

Mindezen nagyszabású alkotásokban Tomcsányi 
J ó zse f is résztvett; nyomdokait követve azon férfiak
nak, kik ekkor az országos ellenzék élén állva, nevü
ket az utókor hálás elismerésére tették méltóvá. Ott 
voltak, ott működtek Szemere Bertalan, Klauzál Gá
bor, Szalay László, Ghycy Kálmán, Beöthy Ödön, Per
cei Móric, Vukovics Sebő, Szentkirályi Móric; itt e 
nagynevű férfiak körében, az ő befolyásuk alatt kép
ződve lett Tomcsányi azzá, a mit benne siratunk.

1846-ban, mint megyénk másodalispánját találjuk
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őt. E tisztet viselte ő 1847. október 11-ig, a mikor 
másodízben választatott meg a megye egyik követéül, 
éspedig ismét egyhangúlag, úgy hogy a választás ered
ményét gróf Károlyi György főispán e szavakkal hir
dette k i: „Nem a többséget, hanem az egybegyült ka
rok és rendek osztatlan közbizalmát és egyező aka
ratát nyilvánítom.“

Az 1847/8-ik évi emlékezetes országgyűlésnek te
hát szintén részese volt Tomcsányi; s itt nem egyszer 
hallata szavát a tanácskozásokban. Az „Országgyűlési 
emlék“ cimü almanach ekkor irta róla, hogy „értel
mes fő, határozott jellem, folyékony előadása ügyes 
szónok“. 1848-ban Aradmegye főispánjává nevezte őt 
ki a Batthyány minisztérium, mely méltóságot azonban 
rövid ideig viselte, mert nem sokára a szerbek láza
dása által elpusztult bánsági vidék megtelepítésével 
látjuk őt kormánybiztosi minőségben elfoglalva. A sza
badságharc után ő is a többi hazafi sorsára jutott, be
fogták, s csak nehezen menekülhetett az elitéltetés 
veszélye elől.

A Bach-kormány alatti önkény idejét csorvási bir
tokán töltötte, a gazdálkodást nagy előszeretettel űzve. 
Szórakozása vadászat, agarászatból állott, ez utóbbi 
különös szenvedélye, s ezért a hírneves csákói agarász 
egylet egyik legbuzgóbb tagja volt. 1861-ben az al
kotmányosság e rövidre nyúlt ideje alatt Csongrád- 
megye főispáni méltóságát viselte, majd ismét csorvási 
birtokára vonulva, 1867-ben látjuk őt ismét a közpá
lyán föltűnni, a mikor is megyénk főispánjává nevez
tetvén, e minőségben folyó év május hava 4-én bekö
vetkezett haláláig megmaradt.

íme egy küzdelem- és elismerésekben gazdag élet 
rövidre vont leírása. A politikai gyakorlatiasság isko
lájában nevekedve, maga is a józan s gyakorlati fel
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fogás példányaként ismertetett. Mint tisztviselő buzgó 
és erélyes, később, mint az országgyűlés tagja, nem 
egy kérdésben e gyakorlati felfogása érvényesült, s 
mig a felsőház üléseiben döntő győzelemmel forgatja 
tehetségeinek szellemi fegyverét, addig a törvényhozás 
szükebb körű tanácskozásaiban benne látják az alko
tás kipróbált mesterét, s mig ő maga folyton tanulva 
s észlelve halad, addig kormányférfiak s főispáni kar- 
társai nem egyszer élnek a politikai küzdelmek vete
rán bajnokának tanácsaival. Az elnöki széken a szel
lemi erő s gyakorlatiasság ép igy érvényesülnek nála. 
Figyelemmel hallgatja a tanácskozás menetét, a mint 
a szónokok érvet érvre halmoznak nézeteik támogatá
sára ; az érvek már a meggyőződés erejével látszanak 
hatni, ekkor megszólal, s éles felfogással vizsgálván 
a tények állását, ebből épp ellenkező következtetése
ket von, s döntő fordulattal szerez érvényt saját né
zetének ; a tanácskozásnak a túl áradt beszédlaby- 
rinthusában már-már veszendő fonalat ügyes kézzel 
kapja ki s adja át a céltalan viták örvényében ver- 
gődőknek, s a felizgatott szenvedélyek hevét saját 
mérséklete s tárgyilagosságának erejével lohasztja. 
Mint szónok, előadása világos, keresetlen, ment min
den virágos túlterheltségtől; szorosan tárgyához al
kalmazkodva, kerüli a kitéréseket, s a meggyőzés ere
jével hat. Olykor kedélyes, majd a gunyor fegyveré
hez is nyúl, de az ily nemű támadás csak pillanatnyi 
nála, s talán ép azért találó, mint ezt legjobban azon 
siker bizonyítja, melyet Deák Ferenc egyik törvény
hozói alkotásának tárgyalása alkalmával a felsőházban 
tartott beszédével aratott, a melyben egyik ismert fő- 
rendü tag azon óhajtása ellen polemisálva, hogy Deák 
e műve javíttatnék vagy módosíttatnék, — azon ta
láló s emlékezetes megjegyzést tévé, hogy Deák mü
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vén valamit változtatni akarni annyi lenne, mint a 
Phydias készitette szobor-remeken, fehérvári bicskával 
javítani akarni. Mint megyéjének feje s érdekeinek 
első sorban őre, a gondos atya töprengésével gyer
meke sorsa felett, figyel, hogy a mulasztás hibája el- 
kerültessék, s buzog, hogy a nyert előnyt másik kö
vesse. Tisztviselői irányában szigorú ott, hol a közszol
gálat érdekei kívánják, védelmezője azoknak akkor, ha 
a tekintély s igazság rovására indokolatlan s alaptalan 
vádakat hall.

Tomcsányi József egyéni jelleme s tulajdonai is 
olyanok voltak, melyek feledlietlenné teszik őt előt
tünk. Azon férfiak sorába tartozott, kiknek kidőlte 
veszteség egyszersmind a magyar társadalmi életre is. 
A kedély ősereje, a társadalmi miveltség magyar sajá
tossággal körül zománcolva, nyilatkozott e férfiaknál 
érintkezésükben; a lekötelező szívélyesség nyílt őszin
tesége, s a lovagias felfogás nyilvánulásai önkénytelen 
ragaszkodást keltettek irántuk. Elnézésük a gyengéb
bek iránt, bizalmuk a modorban, mely bátorságot kelt, 
de e mellett korlátok között tart, — véghetetlen von
zóvá tették egyéniségüket. Adjuk mindezekhez a mo
dor azon tulajdonát is, mely az egyenlően meleg ke
dély kisugárzásával az élettapasztalás megfizethetlen 
bölcseségét árasztja maga körül, s fogalmunk lehet 
ama hatásról, melyet érintkezésükkel a társadalomra 
gyakorolnak.

Tomcsányi József, — ismételjük — mint a társa
dalmi élet embere bírt mindezen tulajdonokkal. Most 
is előttünk áll az erőteljes alak tisztelet-parancsoló 
megjelenésével, bölcs és szigorú a zöld asztal elnöki 
székén, s feszteléniil kedélyes s fesztelen kedélyességre 
hangoló a hivatali légkörön kívül. Zamatos társalgása, 
mely az egészséges humor, s tisztult bölcselem har
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monikus egybeolvadása volt, — élvezetet s okulást 
nyújt a hallgatóknak. Az átélt események részleteit 
bámulatus emlékező tehetségével rajzolja elénk, s a 
magyarosság eredetisége minden szavábói, minden moz
dulatából kirí. Közlékeny a könnyüvérüség tulbizal- 
massága nélkül, viszont-bizalomra gerjeszt, s mig a ne
mes egyszerűség hóditó erejével lebilincsel, addig a 
gyakorlati bölcs világnézlete megnyugtatón hat a ke
délyre.

íme, ilyen volt ő, kit a végzet kiszóllitott az 
élők sorából, hogy a súlyos veszteséget érezve, soha 
se feledjük nemes alakját. Magyar volt ő minden izé
ben, a jellem homálytalan kristályával kebelében ; vi
lágító szövétneke volt ő a tapasztalásnak, ki nem fu
kar szellemi tárháza kincseinek osztogatásában ; mind
nyájunknak kedves és nagyrabecsült volt ő, sokunknak 
mestere és gyámola, s mintaképe a szép és jóban, kit 
utolérnünk vajmi nehéz.

Őrizzük meg emlékét híven s hálával !

Hajóssy Ottó.



VII.

Gyula várára vonatkozó magyar okmányok.
— Bemutatva 1876. évi augusztus 7-én Gyulán. —

Nehány régi magyar okmányt kívánok bemutatni 
a t. közönségnek azon korból, midőn e vidéken a tö
rök félhold uralkodott.

Érdekesek ez okmányok tartalmuknál fogva, de 
nem kevésbé fontosak nyelvezetük tekintetében is. 
Ezen kettős értéküknél fogva vagyok bátor őket itt 
nyilvánosan is felolvasni, azon meggyőződésben, hogy 
a t. közönség örömmel fogja hallani azt a magyarsá
got, melyet háromszáz esztendő előtt használtak, nem
csak a mi őseink, hanem az itt megfószkelt török ba
sák is.

Mert tudni való, hogy hazánkban a török hódolt
ság korában még a török hivatalnokok is többnyire 
magyarul leveleztek egymással, sőt maga a török csá
szár is e nyelven adta ki rendeletéit az erdélyi feje
delmek számára.

Ami már Gyulavárát illeti, tudjuk, hogy az az 
úgynevezett végvidéki várak közé tartozott. Czibak 
Imre halála után (1534.) Pathóczy Ferenc birta, aki 
egyszersmind Békésmegye főispánja is volt. Ez 1552-ben 
Zaberdin Mátyás n.-váradi püspök közbenjárására el
adta Gyulát I. Ferdinándnak, s ettől fogva Henyey 
István lett a vár parancsnoka. Úgy látszik azonban, 
hogy e vár hadászati szempontból nem birt nagy je
lentőséggel, mert a következő 1553-dik évben Henyey



István erősen sürgeti Castaldo tábornokot, hogy a vá
rat kellőleg felszerelvén, védhető állapotba tegye, mi
vel — úgymond — „az ew felsége háza igen felethe 
zerthelenul wagyon.“

Erről szóll az első okmány, melyet egyesületünk
nek egyik derék tiszteletbeli tagja Dr. Fraknói Vil
mos a bécsi cs. k. titkos udvari és állami levéltárból 
volt szives számunkra lemásolni és beküldeni. Mid den 
esetre nagy hálával tartozunk e becses figyelemért.

A többi okmány valamivel későbbi időről szóll, 
vagyis akkoráról, midőn Gyula vára (1566 óta) a tö
rök kézen volt. Ezen boldogtalan időben a török ba
sák és bégek, dacára annak, hogy az erdélyi fejedelem 
birtokai védőinek mondák magokat, mégis úgy bán
tak a hódolt részeken lakó néppel, mint ellenséggel 
szokás bánni. Raboltak, gyilkoltak és gyújtogattak — 
büntetlenül. E miatt természetesen sok keserű panasz 
ment a portára, de a panasz levelek csak úgy kerül
tek a császár kezeibe, ha az illető nagyvezir és basák 
megengedték, ezek pedig rendesen útját állották az ő 
társaik ellen emelt panaszoknak.

Csak egy biztos szer volt, mellyel utat lehetett 
törni a császári ajtókig, t. i. a v e s z t e g e t é s ,  vagyis 
gyöngédebben szólva — az ajándék, mely nélkül senki 
sem merészelte kérést benyújtani. A hány fórumon ke
resztül kellett mennie az illető folyamodásnak, annyi 
féle ajándékról kellett gondoskodni. Egynek drága ru 
hát, másnak lovat, harmadiknak pénzt stb.

1583. aug. 17-ikén Kendi Sándor, Kovacsócy Far
kas és Zombory László erdétyi kormányzók arról tu
dósítják a lengyel királyt, Báthory Istvánt, hogy a 
porta rósz indulattal van Erdély iránt, és hogy az 
úgynevezett v é g v i d é k i  v á r a k  török katonasága 
fölötte sok zaklatást követ el a szegény népen. Ezen
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rósz indulatnak okait pedig abban keresik, hogy a 
fejedelem a basákat még semmiféle uj ajándékkal nem 
kereste meg. „Az minémű parancsolatokat kévántunk 
— úgy mondanak — az basákra és az végbeli bégek
re, azokrul is csak könnyű válaszunk lett, és nem úgy 
Írták őket, a mint költött és szükséges lőtt volna . . . 
Emberünkkel is az basa nagy fél kedvvel beszéllett.., 
mely portának hozzánk való kedvetlenségét látván az 
végbeliek, avagy talán értelmet is vévén az basától, 
nagy gonoszul tartják magokat hozzánk, kitül az odaki 
való szegénység annyira megrémült, hogy majd az égé z 
föld futó-félben szekere hátán vagyon.

Mindezekből azt Ítéljük, hogy minden kévánsága 
az a basának, hogy urunk ajándokkal meglátogassa, 
ki minálunk mostanában mely nehéz és súlyos dolog- 
légyen, liiszszük hogy felséged jól érti . . .“

Végül ajánlják, hogy legalább 10 ezer tallért 
dobjanak oda. „Ha kevesebbet adnánk — úgymond — 
az annyi, mintha semmit se adnánk.“

A gyulai bégre különösen sok panasz volt, minek 
folytán erős parancsok érkeztek hozzá, hogy a vár 
környékén lakó szegény népet ne háborgassa. — „Az 
gyulai bégnek — Írja a nagy vezér — ezt parancsolja 
az hatalmas császár, hogy az minémü rablást tett az 
felől megnevezett falukban, mind az szegénységet, 
mind peniglen marhájokat helyre álassa, mert fejével 
játszik, jószágával meg nem menekszik, semmi könyör
gésének azután helye nem leszen, ha még egyszer pa
nasz megyen reá, hanem legyen bizonyos, hogy az ha
talmas császár haragja rajta leszen stb.“ *)

Megjegyzendő, hogy ily szigorú rendeleteket csak 
akkor bocsátottak ki, mikor a fent ajánlott 10 ezer

) A budai kamarai levéltárbau látható eredetiből. — Zs. M.
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tallér megérkezett a portára; s ez is csak addig tar
tott, mig az ajandékpénz el nem fogyott.

A gyulai bég mindezeket jól tudván, oda sem he- 
deritett a nagy vezér parancsára; kénye-kedve szerint 
folytatta rablásait. A Körösön hidat épitett Tárná shi- 
dánál, hogy azon át minél távolabbi vidéken portyáz- 
liasson. 1584. őszén arról tettek panaszt a portánál, 
hogy a gyulai törökök a dézsmások szolgáit elvitték, 
az egyiket Szemő Benedeket nyársba húzták, Ugray 
Györgynek egyik szolgáját elvitték, Cseh Bertalan fiát 
Gáspárt hasonlóképpen a szekértől elvitték és pénzen 
eladták. De mind ezen panaszoknak foganatja nem lett 
csak úgy menekült meg a szegény nép az efféle ve
szedelemtől, ha a bégnek ajándékkal kedvét kereste.

Ezt tüntetik fel az alább következő levelek, me
lyeket a budai kamarai levéltárban másoltam le egye
sületünk számára.

Fraknói tagtársunk által beküldött okmány, mely
ben Henyey István gyulai várparancsnok 1553-ban a 
vár felszereltetését sürgeti Castaldo tábornoknál, igy 
hangzik :

„Hewroké való zolgalatomath yrom Naghsyagodnak 
minth kegyelmes wramnak. Emlekezhettik Nagsyagodh 
erről, hogh mikor Nag. zenibe woltam Monostoron, 
akor en the Nag. az ew felsege waranak Gywla wara- 
nak minden zwksyegeth Nag. megh mondotam wala 
es megh yelentetem wala, registrumba ys yrtam wala 
Nag. lm mastys the Nag. megh yelomtom az ew felsege 
hazanak minden zwksyegeth az en lewelemben, azért 
kenyorgok Nag. minth kegyelmes wramnak az elő 
Hystenerth hogh Nag. wiselyon gondoth az ew felsege 
hazarra, merth az ew felsege haza igen feletlie zerthe - 
lenül wagyon. The Nag. engometh Monostorul yl wa- 
lazal bochyatoth wala az ew felsege hazaba, hogh
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Waskwch Thainaz az ew felsege warady tbiztartoya 
hogh Gywla waranak minemw zwksyegy volnának 
poor felöl es egyeb zwcsyegy felöl bogii ho anna 
azertli keetli masa ónnal egyebetb semith nem adoth.
Ha penigh Nag. az ew felsege hazanak aminernew zwg- 
syegy vannak gongyath nem akarya wyselni, Nag. 
koworgok, bogii Nag. en beyerűben wesyon in^st az * *  
ew felsege hazaban. Thwgya ezt Nag. bogii en ifywsa- 
gomtwl íogwa tiztessegemre zolgaltam, ytb zegient 
nem akarok vallanom, mert az en nemzetim tiztbesse- 
gwkre holtak megh. Tbowaba a meyel penzth ew f< 1- 
sege Syarkan Farkas áltál kwldetb vala yde enneköin 
bewtwen lowon walo zolgamra egh pénzt syem attak, 
ha nem az ew felsege zolgay megb oztozanak wele. 
Towaba en ew felsyegett nem ewtwen lowal hanem 
zaz lowal zolgalom. Azertli kenyorgok Nag. mind ke- 
gelmes huramnak hogh theriteneye megh azthes, mert 
en wgen zegeyen legeyen wagyok. Nagli. kewnyerge- 
nem wala egh falw felöl. Nagh. nekem yo walazt 
thethwala az meyel falutk bírtam. Az falunak newe 
Revenues. Te Nag. Horwath Ferencztul kwldoth egy |v 
leveleth kybbe Nag. yrya ennekem hogh az falwth 
Horwath Ferencz kezebe bociassam. En Nag. paran- 
chyolatianak mindonokben engodelmes wagyok. The 
Nag. kenyorkogh minth edigh bírtam. Thowaba ha 
the Nag. wigian azt akaratya, hogh az falwth ky bo- 
chyasam kezemből, the Nagh. kewnyorgok hogh te 
Nag. ez keetli falw kewzewl egyketh agya ennekem, 
kybol magamath syegetenem minden haznawal, ky nem 
syokatli thezon, merth kychyen falwk. Az faluknak 
newe egyk Wary, az massik Keeteghaz. Meerth enne
kem eg ház yobagyom synchyen most, merth minden 
ewroksigometh es yozagomath az pogan birya. The 
Nag. egyebh hyrth nem yrhatok ha nem hogh három



felöl Feyerwarol, Themeswarol es Zegedrol yoth megh 
emborom, kyk mind egh aranth azt mongyak hogh 
az Kazwl bassara akarna az chyazar ez yowo nyárrá 
ygyekozny. The Nag. mint kegelmes wramtul ezzok- 
rol kegyelmes walazt warok. Jsten tarchya megh The 
Nagsya mindon yawawal. Ez lewel költ Gywla waraba 
dominica letare Anno 1553.

Euisdem Ilimé D. V.

seruitor Stephanus Henyey
prefectus arcis Gywla.

Kí vü l :  Ill-mo domino domino Ioanni Baptiste 
Castaldo Marchioni Cassanovii, Comiti Platino, Sacrat- 
me Regie Maiestatis Romanorum, Hungarie, Transilua- 
nie Generali Capitaneo etc domino mihi sempergraci- 
sissimo.

2.

Melléklet külön cédulán, más írással.

Az ew felseghe hazanak zwksege elsew ez hog 
eppitheni kellene; drabant kellene theb, merth zaz 
harmyncznal theb nyncs ; pragay zakalos kellene zaz 
négy tharaczk kellene, kyknek kettei tyz tyz fon- 
thoth vetne ; négy reghy was tharacz wagion benne 
kykhez nem byzhathonk : por kellene hwz masa; on 
kellene tyz masa; saletrum kellene harmynczket ma
sa; kenkew kellene hat masa. Az Farkas new algy 
tyzen egy fonthoth vetne ; hathwan goliobisnal thob 
nynch hoza; ezer sing was kellene; aczel kellene 
ewthwen haytha, fekethe wy az kellene tyz masa; 
was wezew kellene egy masa; négy ewregh kethel kel 
lene algyw vony ; pattanthyws ketten kellene.

M A G Y A R  O K M Á N Y O K . 118
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Ezek nekewl az ew felaeghe haza ighen zwkol- 
kodyk. Az Jstenerth kenerghek Nag. hog Nag. vi- 
sellen gondoth reá.

Eredetije a bécsi cs. és kir. titkos udvari és ál
lami levéltárban.

Fraknói Vilmos.
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3.

A török császár levele a gyulai béghez 1583. év
végén.

Gyulay Beghnek ezt adom tu ttá ra : az Erdélyi 
Vajda Embere úgy adta tudtomra, hogy Temesváry, 
Jeney, Buday, Zolnoky és Gjmlay s Pesty had, és 
egyéb helyekről valók nagy sokaságh egybegyülekez
vén, kik előtt Zolnoky Begh és Te is, és az Jeney 
Begh voltatok és Gálos Petrit, Kis-Tartsyát, Nagy- 
Tartsyát, Madarászt, Szelindet, Wassadot, Puszta-Apá
tit és Zalachot, ezeket a falukat megh dúltátok, mar- 
hájokat elhajtottátok, sokat Robbá tettetek az szegény 
népbe, semmivé tettétek eőket, négyszáz negyven Em
bert Robbá tettetek és Gálos Petribúl Nemes Ember 
Fölföldy István házábúl tizenkét embert vittetek, fele
ségét és eő magát is, kik mind nálod vannak, ezek 
pedig mindenkoron Adót adnak énnékem, mire való 
biztotokban miveltétek ezt, azért tenéked árul a do- 
loghrul én előttem nagy számadásod vagyon. Hol az 
én parancsolatom hozzád megyen csak egy óráig, mi
helyt az én parancsolatomat látod, ne késsél, hanem 
meny végére ki volt ennek az oka és azokbúl a faluk- 
bul valami nálod vagyon, vagy Ember vagy Marha, ez 
ha másutt vagyon is, megh keressed, és a honnét vet
tétek, oda bocsássod, csak vött lehellésed sem vár
ván, hanem mindgyárast. így tudgyad.

8*
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4.
Báthori Zsigmondi érd. fejedelem levele a török 

császárhoz 1586. november 4-én.

Hatalmas Gyűzhetetlen Császár!
Hatalmasságodat erről akarom panaszolkodásom- 

mal és könyörgésemmel is meghtalálni, hogy az mely 
földet én az Hatalmasságodnak kegyelmességéből bí
rok, abban a V é g h b e l i e k  az Hatalmasságodnak 
Vitézi minden ok nélkül gyakorta kapdosást és rab
lást tesznek, ki miatt az földnek nagy romlása és 
pusztulása következik, mint most is ilyen dolgok tör
téntének. Elöszer az elmúlt napokban Burak Aga 
Szolnoki Zancliiákságból az Erdőhegyiekkel és Gyulay 
Zanchiákbeliekkei egy Belfemer nevő falumra Várad
hoz tartozóra reá ütöttenek és megrablották az falut 
eötveneöt embert vittenek el belőlle és egyet vágtá
nak le, lovakat, barmokat és egyébb marháj okát az 
szegény népnek mind elvittek........ Azért Hatalmassá
godnak alázatossan könyörgök, hogy nékünk atta föl
den, kitül mi is Hatalmasságodnak mindenkor híven 
szolgaiunk és adót adunk, ne engedjen ok nélkül sen
kinek tenni, parancsollya meg Hatalmasságod az Budai 
Bassának, hogy adatná meg Durak Agával Belfemiről 
elvitt rabokat és minden marháj okát és kik ezt cse
lekedtek, azoknak lenne fenyítékek és büntetések, ne 
maradna pusztán az föld, az Gyulai Zanchákbégnek is 
hogy eő is adatná meg az Erdőhegyiekkel, melyek ná- 
lok maradtak, mind barmokat és marhákat, fenyitené 
és meg is büntetné, kik ezt cselekedték, hogy Belfe
mer is ne maradna pusztán, és az megijedett szeginy-
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ség is, kik ott laktak, ne fusson el arról az földről 
Német Birodalomba magoknak való megmaradásáért. 
Ezután penigh lenne fenyitékek az Véghbelieknek, 
hogy eféle méltatlan való háborgatástól és rablástól 
megszűnnének, tartanák mindenbe az jó szomszédság
hoz magokat és az Hatalmasságod földét inkább oltal
mazzák ők is, hogy sem ilyen nagy romlására és pusz
tulására igyekeznének.

Második dolog Hatalmas Császár ilyen eset :
Egy Szentbenedeki László nevő Váradi szolgán

kat egy faluba Kötegánba, a hova senkitől nem tud
ván semmit félni, ment volt, az Erdőhegyi Vajda az 
Gyu l a i  Zinanbegh Vajdája reá menvén azt a Szent
benedeki Lászlót másodmagával egy szolgájával ugyan
ott levágta, lovait, szerszámit mind elvitte.

Harmadszor iilyen dolgot is cseledett az Gyu l a i  
Zanchákbégh Zinanbégh: Két jámbor Bajomi szolgán
kat, kik közül egyiknek Komor János volt neve, ki
ket egy faluba, L a d á n b a  találtának, kik semmi go
nosz járatban nem voltának, mind az kettőnek fejét 
vették, és megfosztván minden szerszámit lovait elvitték.

lllyen nagy és méltatlan dolgok esnek Hatalmas 
Császár, az mi hozzánk tartozókon az Véghbeliektől, 
ki miatt mind az föld népe naponkint fogy és pusz
tul, s mind penigh az szolgáló nép, kit az földnek 
oltalmára tartunk, fogyatkozik. Hatalmasságodnak alá
zatos fővel könyörgök, hogy Hatalmasságod ez féle ok 
nélkül való háborgatásoknak kegyelmessen vegye eleit. 
Hatalmasságod parancsolná meg az Gy u l a i  Zanchák- 
bégnek, hogy azt az Erdőhegyi Vajdát, ki ezt csele
kedte váradi szolgáinkon, megbüntetné és elvitt lovait, 
szerszámit megadná, eő magoknak is megparancsolná 
Hatalmasságod, amit cselekedett az Bajomi szolgain
kon, hogy ne cselekedje ez féle dolgokat, és elvitt



marhák lövök adatnék vissza. Mert ha mind ebben 
mennek, fele Hatalmas Császár, hogy az mint az az 
oda ki való föld, mind az döghhalál, s mind az nagy 
drágaság miatt kezdett pusztulni, hogy az ilyen rab
lás és pusztulás miatt annál is inkább el ne romollyon, 
és végre ugyan semmije ne legyen, azonképpen az 
szolgáló népnek is, kik utánunk az Hatalmasságod föl
dit, országát éjjel nappal őrizik, oltalmazzák, ha illyen 
öldözések és háborgatások lészen az Yéghb éli éktől, ez 
után ki sem fognak járhatni, hanem megfogyatkoz
ván az eő vigyázásokban, az ellenségnek, az Németh 
fejedelemhez tartozóknak és egyéb csavargó gonosz
tevőknek az kártételre és az földnek pusztítására 
nagyobb bátorságot adnak. De hisszük azt, hogy Ha
talmasságod mind ezeket megtekintvén, mindenekre 
kegyelmes gondot viselt, hogy mint ekkedigh, úgy 
ezután is az Hatalmasságod nekünk atta földe, mind 
az szolgáló néppel együtt, békességgel maradhasson, 
kiért mi is Hatalmasságodnak egész életűnkben minden 
hivséggel és engedelmességgel igyekezünk szolgálni. 
Hatalmasságodtul kegyelmes választ várunk. Tartsa 
meg Isten Hatalmasságodat jó egésségben. Datum in 
Oppido nostro Prasmar 4-a die Novembris Anno Do
mini 1586.

Sig. Batthory m. p.

A budai kamarai levéltárból:
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Zsilinszky Mihály.
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I.

Elnöki megnyitó beszéd,
a békésmegyei régész-mivelődéstörténelmi egyletnek 1 8 7 5 . év 

október 1 0 -én Szarvason tartott vándorgyűlésén.

Igen tisztelt közönség ! Lelkes honleányok és hazafiakt 
A  valódi öröm édes érzete tölti el keblemet, midőn a bé
késm egyei régész-müvelődéstörténelmi egyletnek, nyilvá
nos felolvasással egybekötött gyűlését, egyletünk e város
ban lakó derék tagjainak szives meghivása folytán, ez al
kalommal Szarvas városának előre törekvő lelkes közön
sége körében — megnyitni szerencsés vagyok.

Egyletünk célja és működése — bizton hiszem — 
ép úgy ismeretes a tisztelt közönség előtt, mint a tárgy, 
mely ezúttal felolvasásunk anyagát képezi.

A  békésm egyei közművelődési egylet működésének 
programmjában első helyet foglalja el azon e l v : hogy 
m i n d a z  i r á n t  a mi  m e g y e i ,  k i v á l ó b b  é r d e k l ő 
d é s t  t a n u s i t s o n ,  s m ű k ö d é s é n e k  e l ő s z e r e t e t é 
v e l  k a r o l j a  f e l ;  — hogy mindazt a mi a megyében  
mint nevezetesség tűnt fel, felkutassa, megismertesse, és 
megőrizze, — s m i n d a z o n  j e l e s e i n k  e m l é k é t ,  k i k  
k ü l ö n ö s e b b e n  e m e g y é n e k  k ö z j a v á é r t  é l t e k  é s  
m ű k ö d t e k ,  e l i b e  á H i t s  a, é s  á t a d j a  a j e l e n  n e m 
z e d é k  m é l t á n  k i é r d e m e l t  e l i s m e r é s e  é s  h á l a  
é r z e t é n e k ;  — b u z d i t á s  é s  k ö v e t é s r e  m é l t ó  p é l 
d á u l  az  u t ó k o r n a k .

A  tisztelet és hála-adóját pedig jeleseink emléke 
iránt leróvni, csak úgy nyilik számunkra kedvező alka
lom, ha életök, tetteik, és jellemöknek rajza előttünk is
meretes, — ha feltárul elénk a kor, melyben éltek, — a 
viszonyok, melyek elősegiték vagy gátolták törekvései-
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két, — s az eredmény, m elyet kitartás és becsület
tel megfutott pályájok végén, — hátrahagyni képesek  
valának.

S  mindezek egy  felolvasás bő keretébe tartozván, 
egyletünk, — mely e megyében a közművelődés ügyének  
zászlóvivőjéül esküdött fel, — ily felolvasások rendezése 
által véli kitűzött célját leginkább elérhetn i; — hármas 
nyereség tűnvén ki ez által, je le sü l: tagjainak munkás
sága, — a homályfedett és felkutatott tárgynak kime
rítő ismertetése, — s a tanulékony közönség érdekelt
ségének, a közművelődés ügye iránti felköltése, és meg
nyerése.

Célja pedig egyletünknek, nemcsak a megye szivé
ben és székhelyünkön, hanem megyénk nevezetesebb he
lyein, a vidéken is, lehetőleg érvényre juttatni azon jó 
eredményt biztositó eszközöket, m elyeknek birtokában és 
felhasználásával^ a közművelődés ügyének előrehaladását 
rem ényli; — hogy ezáltal mennél több lelkes ügybaráto
kat és uj erőket nyerjen, — kik az egylet többi tagjaival 
egyesülvén, annak szellemében iparkodjanak mennél töb
bet megmenteni a történelmi múlt eseményei és tárgyai
ból, tanulságára a jelen és a jövő nemzedéknek.

K ü l ö n ö s  ö r ö m ü n k r e  s z o l g á l  e z  ú t t a l ,  h o g y  
v a l a m i n t  az,  k i n e k  é l e t -  é s  j e l l e m r a j z á v a l  e z  
a l k a l o m m a l  m e g i s m e r k e d ü n k :  e v á r o s n a k  a 
m ú l t b a n  e g y i k  d e r é k  p o l g á r a  v o l t ,  — ú g y  az  i s  
k i  e n n e k  n e v é t  é s  t e t t e i t  a f  e l e d é  k e n y  s é g  t e n 
g e r é b ő l  k i v o n v a ,  é r d e m e i t  á t a d j a  a m é l t ó  e l i s -  
m e r é s ,  t i s z t e l e t  é s  h á l a  e m l é k é n e k :  j e l e n l e g  
s z i n t é n  e v á r o s n a k  e g y i k  é r d e m e s  p o l g á r a ,  é s  
e v á r o s  t a n ü g y é n e k  b u z g ó  a p o s t o l a .

A  férfiú, kinek élet- és jellemrajzával mai felolvasá
sunk megismertetni fog, e megyének azon jelesei közöt 
foglal méltó helyet, kik a Gondviselés által nekik kimértt 
utat, érdemekben gazdagon futják meg, — kik példát 
hagynak maguk után hátra, egy életnehéz és küzdelmes 
példáját, melynek verejtékei a közérdek szolgálatában 
hullottak, melynek működése e város első és legszentebb
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érdekét, a népnevelést ölelte hő keblére, melyhez nem 
adott erőt sem dicsszomj, sem anyagi haszonlesés, mert 
egyedüli élesztője, biztatója és k isérője: az önzésnélküli 
jóakarat, és a közjó szolgálatára tehetségét önkényt fel
ajánlani kész szivnemesség volt.

£  derék férfiú: K r i s t o f f y  G y ö r g y  e városnak  
egykori polgára, s a népnevelés és közoktatás terén va
lódi jóltevője és lelkes apostola vala ; — s aki annyi — e 
városnak most már talán öszbeborult polgára, — de ak
kor még csak gyönge csemetéibe oltotta be az élet 
tudományának első magvait, — a k i  a n n y i a k  z s e n g e  
k e b l é b e  r a k t a  l e  a k ö z m ű v e l ő d é s  e l s ő  é s n é l -  
k ü l ö z h e t l e n  a l a p j á t ;  az  b i z o n y á r a  m e g é r d e m l i ,  
h o g y  é m e g y e  k ö z m ű v e l ő d é s i  e g y l e t e ,  m i d ő n  
m á r  p o r a i  a n e m e s ü l  b e t ö l t ö t t  m u n k á s é l e t  
u t á n ,  a b é k e  h o n á b a n  n y u g s z a n a k ,  — l e g a l á b b  
e m l é k e z e t e  é s  n e v é h e z  f ű z z e  a p o l g á r i  e r é n y  
l e g s z e b b  e l i s m e r é s é t ,  a k ö z t i s z t e l e t  é s  h á l a  é r 
z e t é n e k  s o h a  e l  n e m  h e r v a d ó  v i r á g a i b ó l  f o n t  
b a b é r  k o s z o r ú t .

S midőn e mai ünnepélyes alkalommal, — amikoron 
e derék városnak egykor szellemi jólétéért nemesen mű
ködött derék polgárának életét és emlékét, ugyancsak e 
város és közművelődési egyletünknek is egyik  ügybuzgó  
tagjának jeles tollából folyt érdekes tanulmány-müve fe l
olvasásával felelevenitenénk, — alkalmunk nyilik egy 
szersmind arra is, hogy m egyei múzeumunk több kő- és 
bronzkori tárgyaival, azok lelhelyei, használtatásuk és 
leirásuk történetével is röviden megismerkedjünk.

Nagytiszteletü Haan Lajos ur, egyletünk kitűnő ré
gész-történelmi búvára, és buzgó alelnöke vállalta magára 
jelen alkalommal, hogy ezen ismertetéseket, szokott érde
kes elbeszélő modorával előadni és bemutatni szives leen d ; 
egyrészről azért, mivel múzeumunk régészeti osztálya csak 
úgy fog céljának valóban megfelelni, ha annak minden 
nevezetesebb tárgyáról, a közönségnek tiszta fogalma és 
ismerete leend ; — másrészről pedig kivánván és remél
vén ezáltal odahatni, hogy a közönséggel a kisebb talált;



tárgy iránt is érdeklődjék, és azzal múzeumunkat gazda
gítani siessen, — mert gyakran a látszólag csekély tár
gyak  is, régiségök vagy ritkaságuknál fogva b ecse sek ; — 
most tehát ezek után a tisztelt közönség figyelmét meg
nyerni remélve — van szerencsém a gyűlést megnyitni, — 
s a felolvasás megkezdésére az érdemes szerzőt, tekinte
tes B e n k a  G y u l a  tanár urat, ezennel tisztelettel fel
kérem.
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Göndöcs Benedek,
egyleti elnök.



2 .

Elnöki m egnyitó beszéd,
a békésmegyei régész-müvelődéstörténelrai egyletnek B -Csabán, 

1 8 7 6 . év márczius hó 5 -én tartott vándorgyűlésén.

Igen tisztelt közönség! M egyénk lelkes fiai és leá n y a i!
Midőn ez alkalommal e nagyra törekvő nemes város 

kebelében első, de a megyében már második vándorgyű
lését tartja egyletünk, valódi örömünkre szolgál, hogy oly  
müvet lehetünk szerencsések az igen tisztelt közönségnek  
bemutatni, melyben egyletünk egyik  szellemdús tagja — 
s e város érdemes polgára, épen Csaba város másfél szá
zad előtti múltjából, az akkori társadalmi viszonyokat, s 
a népélet és szokásokat igen érdekesen ismerteti meg 
velünk.

Csaba városa, melynek eredetét történetiróink egész 
a hunnok idejéig felviszik, előadván, hogy nevét is a nagy 
hun király — Etelének Csaba nevű fiától nyeri, — sok- 
szerü viszontagságok között fenállva, a török uralom meg
szűnte után, mint újra alakult ősrégi helység, 150 évvel 
előbb még a fejletlenség korát é r te ; mint ezt felolvasandó 
ismertetésünk, vagy helyesebb nevén talán — rövid „kor
rajz “-unk előadja, — mely mü, Csaba város leendő törté
net Írójának is becses adatokat fog szolgáltatni; és való
ban nem közönségesnek mondhatjuk a fejlődést és hala
dást, mely másfél század után, e várost ma már egészen  
más képben tünteti fel.

C s a b á n a k  é l e t e  a múltban is ép úgy mint a je
lenben, a földmivelés volt; — de azzal a különbséggel 
hogy mig a múltban, főleg az úrbéri viszonyok miatt, gaz- 
dászata elhanyagoltatott, s nagy terjedelmű földjei legin
kább legelőkül használtattak, a kevés hasznot hajtó állat- 
tenyésztés céljaira: a d d i g  a j e l e n b e n  — térés síkságain
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mindenütt arany kalászos vetések rengenek a nyári napsu
gárban, s az okszerű gazdászat minden talpalatnyi földet 
hasznára fordit és szorgalmáért bőven kamatozni kénysze
ríti az anyatermészetet.

S  ha már a gazdászat igy  elhanyagoltatott, lehet kép
zelnünk mily silány volt ipara és kereskedése, m elyeket 
egyébiránt ily  néven alig is nevezhetünk. És mily máské
pen van ma már ez is! egyenes összeköttetésben állván  
nagy városaink piacaival, kereskedése által ennek folytán  
az első rangú honi városok közé em eltetek, ipara keres
kedésével párhuzamban haladni nem birt soha, s ennek ma 
is messze mögötte áll.

C s a b á n a k  n é p e r k ö l c s i  é l e t e  sem mutat va
lami kedvező képet a múltban, mert a nép körében a do- 
logtalanság s iszákosság fölöttébb elhatalm asodott; bár 
másként egyszerűség s a családi életben bizonyos ős 
pátriarchalis viszony jellemzé a népéletet; s hogy ily  kö
rülmények között hazafiság és magyaros szellem, itt alig  
ismert fogalmak vo ltak : az önként képzelhető. — És most 
mily szorgalmas, mily igyekező e város lakosságai józan 
munkálkodást, példás gazdaságvezetést, s ezek folytán  
anyagilag kedvező állapotot, vagyonosodást látunk nálok  
uralkodni; s a tót ajkú nép oly jól ért és beszél már nap
jainkban magyarul, iskoláikban ép oly magyar szellemű 
nevelésben részesülnek gyermekeik, mint a mily hátra 
volt mind e tekintetben 150 év előtt.

A  város intelligentiája sem volt a magakörében és 
állásában a népnél semmivel különb; egyszerűség, barát
ság, nyiltszivüség és vendégszeretet voltak ugyan j ellemző 
tulajdonságai, de nem egyszersmind a közjó iránti élén- 
kebb részvét és érdeklődés s annak előmozdításán való 
munkálkodás.

Nézzünk szét ma Csaba intelligentiáján, s azt fogjuk 
tapasztalni, hogy a közel múltnak és jelennek minden v ív
mánya, Csabának fejlődése, haladása s szép jövője épen 
ezek munkásságának gyümölcsei, ezek jóakarata és áldo
zathozatalának eredményei.

Nem lehet ezúttal célom egyenként és mind felem
líteni azon jeles hazafiakat, kik részint mint Csabavárosá-
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nak szülöttei, részint mint akik itt élték életek  javát, e 
város és a megye közérdekeinek hü szolgálatában, akik  
müveik által feledhetlenné tették  emléküket, s akiknek el 
nem múló érdemei tisztelet tárgyát képezik úgy előttünk, 
mint majdan az utódok előtt is. Ismeri azokat e nemes 
város közönsége.

Mindezen jsles hazafiak, s a múlt és jelen korból fel- 
em litett és a közélet terén kiválóbb szerepet v itt csabai 
polgárok érdemei épen nem szorulnak az én gyenge sza
vaim dicséretére, előttünk állnak életök és tetteik, melyek  
ékesszólóan dicsérik önmagukat; mert csak is ily kitűnő 
férfiak jóakarata és egyesült tevékenységének köszönheti 
Csaba városa folytonos em elkedését!

S  akik most haladásának legszebb korában ismerjük 
Csabát, nem kevésbé csodálkozni fogunk, hallva 150 év  
előtti viszonyait és népeletét, m elynek ism ertetése annál 
érdekesebb leend előttünk, ha a múlttal a jelent igy eg y 
bevetjük.

Az igen tisztelt közönségnek tárgyunk iránt érdek
lődő becses figyelmét, ezek folytán megnyertnek remél
vén, bátor vagyok felkérni T. S z e m i á n  S á m u e l  urat, 
hogy felolvasását tehát megkezdeni méltóztassék.

Göndöcs Benedek,
elnök.



3.

Elnöki megnyitó beszéd,
a békésmegyei régész-művelődéstörténelmi egyletnek B.-Gyulán, 

1 8 7 6 . május 8-án tartott választmányi gyűlésen.

Igen tisztelt közönség! M egyénk lelkes fiai és leányai!
Pár nap múlva egy  éve lesz, hogy m egyei közműve

lődési egyletünk, legutóbbi nyilvános felolvasását, Gyula
városának minden szép és nemes ügy iránt élénken érdek
lődő diszes közönsége körében tartá.

De ezen év, törekvéseink és célunk elérésének meg
közelítésére nézve nem volt meddő, nem veszett el siker
telenül.

A  magasztos eszmét pártolásával kezdettől fogva elő- 
segiteni kész müveit m egyei közönség, ez idő alatt gyak
ran láthatta jelét, nemcsak egyletünk folytonos tevékeny
ségének, hanem az ennek folytán fokonként kivivott siker, 
átalánosabb pártolás és minden oldalról tanúsított elism e
rés nyilvánulásainak is.

Egyletünk szép jövője, haladása, s ezzel szoros kap
csolatban megyénk közművelődési felvirágzásának, ezen 
időköz alatt tétetett le talpköve, melyen tovább építeni 
lesz ezentúl feladatunk ; az elvetett jó mag ezen idő alatt 
kelt ki és vert erős gyökeret, mely továbbra is gondosan 
ápolva, bizonyára meghozandja óhajtott gyümölcsét: me
gyénk szellemi életének újjászületését, fejlődését és meg- 
erősbülését.

Örömteljes m egnyugvással adhatunk kifejezést ma 
már azon meggyőződésnek, hogy a közművelődés ügye, s 
az ennek felkarolása és terjesztésére hivatott megyei ré- 
gész-müvelődéstörténelmi egylet, nemcsak Gyulán, megyénk 
és egyletünk székhelyén, hanem a megye nagyobb testvér
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városaiban is, a legszebb pártolás, a legm elegebb érdek
lődés, a legszivesebb fogadtatásban részesült.

íg y  a múlt év október io-én Szarvason, a gymnasium  
dísztermében tartott első vándorgyűlésünk és felolvasá
sunkra, Szarvas városa és környékének díszes hölgyko
szorúja és nagy számmal megjelent értelmisége, fényesen  
bebizonyitá, hogy e város közönsége barátja a haladásnak, 
lelkes pártolója a közművelődésnek, s az egyletünk jelen 
volt képviselői irányában tanúsított szives barátság és 
vendégszeretet által, szép tanujelét szolgáltatá maga az 
egylet iránti tisztelete és vonzalmának.

Úgyszintén a folyó év március 5-én, Csabán, a város
háza nagy termében tartott nyilvános felolvasásunk és 
második vándorgyűlésünk is, egy  szép lappal gazdagitá 
megyénk közművelődésének történetét, mert a nevezett 
testvérváros hölgyei és nagyszámú tekintélyes közönsége, 
midőn a közművelődés terjesztése és egyletünk működése 
iránt nyilvánult általános érdeklődése és pártoló készsé
gének oly kiváló jeleit szolgáltatá, ezáltal csak saját szel
lemi előhaladottságának legszebb dicséretét érdemelte ki.

Nemes versenyre keltnek tűnhetnek fel előttünk  
Gyula m ellett — e testvérvárosok, m elyek mögött bizo
nyára nem fog elmaradni m egyénk többi községe sem, 
hogy egyesitett erővel buzogva mindnyájan a közművelő
dés ügyének felkarolásán, megteremtsék, kifejlesszék, erő
sítsék megyénk szellemi életét, általános társadalmi mű
veltségét.

Örvendetesen tanúskodnak e tények a felől, hogy  
B ékésm egye közönsége megérté a kor intő szavát és kö
vetelm ényét, mely főirányul a közművelődés általánosítá
sát tűzte k i ; és hogy megyénk, szellemi haladását tekintve  
azon színvonalra em elkedett máris, amely a legszebb jövő 
ígéret földjére enged kilátást.

Azonban a m egyei közönség újabban is nagyobb  
mérvben megindult pártolásától eltekintve, egyletünk mű
ködését és rövid fenállása óta elért eredményeit, az elis
merésnek kitűnő bizonyítékai is jutalmazák.

Hazánk nagy tudósa Pulszky Ferenc országos múzeumi 
főigazgató ur Öméltósága, midőn ez év március 4 -én m egyei 
múzeumunkat látogatásával szerencsélteté, s a másnap kö-
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vetkezett csabai vándorgyűlésünket szem élyes megjelenése 
sőt nevezetesebb múzeumi tárgyainknak, széleskörű tudo
mányos ism ertetésével is megti sztélé nagytekintélyű elis
merésének adott kifejezést, midőn tárlatunk ritka szép és 
becses mügyüjteményeit megdicsérve, múzeumunkat — a 
hazai hasonló gyűjtem ények között a harmadik helyre so
rolta, szerencsét kivánva Békésm egyének, hogy keblében  
a közművelődésnek ez oltárt emelé, melyre valóban büszke 
lehet.

Hasonlóul elismerte a magas kormány is egyletünk  
működésének országos jelentőséget, midőn k egyes figyel
mére méltatva, ez év február havában céljainak előmozdi- 
tására 150 frtnyi állam segélyben részesiti.

Mindezen siker, m elyet egyletünk, rövid fenállása óta 
már is felmutatni képes, megyénk lelkes közönségének  
érdeme, hathatós támogatása, és pártolásának eredménye; 
m e l y  h a  m ű k ö d é s ü n k  i r á n t  e z u t á n  i s  n y i l v á 
n u l n i ,  g y a r a p o d n i  f o g ,  m e g y é n k  k ö z ö n s é g é é  
l e e n d  a z o n  é r d e m  i s :  h o g y  B é k é s m e g y é n e k  
n e v e ,  n e m c s a k  á l d o t t  t e r m ő  t a l a j a ,  h a n e m  mű
v e l t s é g e  á l t a l  i s ,  h a z á n k  l e g e l s ő i  k ö z t  f o g  
t ü n d ö k ö l n i .  — És adja Isten, hogy úgy legyen!

Egyletünk eddigi működésének tényezője és főeszkö
zéül, a nyilvános fel üvasásokat használta, melyek iránt 
— mint láttuk — a közönségnek minden alkalommal szép 
érdeklődése nyilvánult.

Alapszabályaink értelmében azonban, legközelebbről 
már a szomorú kötelesség teljesítése vár reánk. — Hazánk 
közművelődésének, nemzetünk közéletének kiválóbb sze
replői, egyenként tűnnek le nemzeti dicsőségünk egéről, 
m elynek müködésök áldásos sugarai, ragyogó fényt és 
életet kölcsönöztek.

Célunk lévén: egy begyűjteni, a feledékenységtöl meg
óvni, s az utókorra hagyni azon jeles hazafiak em lékét 
életrajzát, arcképét és müveit, kik közelebbről megyénk  
közéletének terén is kiválóbban szerepeltek és közműve
lődésére nagyobb befolyást gyakoroltak:

először is a legnagyobb hazafi — s a haza bölcse 
D e á k  F e r e n c n e k  elhuny tát emlitem meg, kinek nagy  
érdemei iránt megyénk is leróvta tiszteletét, már három
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évtizeddel előbb, midőn tiszteletbeli táblabirájává m egvá- 
lasztá, s akinek nagy érdemei iránt, egyletünk is, k egye
lete és hálás tiszteletének kifejezéséül arcképének, a m egye 
termében leendő leleplezésekor, dicső em lékének ünnepet 
szentelend;

és másodszor mélyen elszomorodva emlitem fel me
gyénk szeretett főispánja Tomcsányi Józsefnek elhunytát, 
kinek elvesztését egyletünk is mélyen érezi, mert a bol
dogult, megalakulásától kezdve egyletünknek tekintélyes  
pártolója és jóakarója volt; mit igazolva látunk abban is, 
hogy hosszantartó gyöngélkedése alatt is, nyilvános gyű
léseinken résztvenni s tiszteletbeli elnökségét vezetni több 
Ízben kegyes volt, sőt utolsó napjaiban is gondos figyel
mében részesité, a midőn az országos műkincsek és ipar
művek kiállításán m egyénk képviseltetésére múzeumi mű
tárgyaink felküldése által egyletünket szem elte ki és kérte 
fel az elnökséghez intézett átiratában ; minthogy pedig a 
megye, szeretett főispánja arcképének megszerzése által, 
a boldogultnak emlékét és érdemeit elismerő hálástiszte
letét szintén megörökitendi, a fájdalmas veszteség s elhunyt 
jeleseink nagy érdemeinek méltatását és felelevenítését, az 
em lékeiknek szentelendő ünnepélyre hagyva, s ezúttal bá
natos szavakban csak röviden érintve, keblünk azon forró 
óhajának kívánok kifejezést adni, hogy legyen emlékök örök
ké áldott közöttünk, s éljen az ő szellemük a mi tetteinkben

Ezekután a gyűlést megnyitottnak kijelentvén, bátor 
vagyok tekintetes Zsilinszky Mihály egyleti titkár és or
szággyűlési képviselő urat, müve felolvasásának megkez
désére fölkérni.

Göndöcs Benedek,
elnök.
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4.

Elnöki megnyitó beszéd,
a békésmegyei régész-művelődéstörténelmi egyletnek 

Békés-Gyulán, 1 8 7 6 . évi augusztus hó 7 -én tartott II. évi 
közgyűlése alkalmával.

Igen tisztelt k özg y ű lés! M egyénk lelkes fiai és 
leányai !

A  tizenkilenczedik század világ-uraló nagy eszméi 
közt, bizonyára a legnem esebbek egy ik e: a t u d o m á 
n y o k  n é p s z e r ű s í t é s e ,  ezek m egkedveltetése, könnyen 
elsajátithatóvá és nemzeti közkincscsé való tételének esz
méje, — szóval a közművelődés fejlesztése és általános 
elterjedésére irányuló mindazon tudományos tárgyú és 
célú társadalmi mozgalmak, melyek amily mérvben ész
lelhetők valam ely nemzet közéletében, ép oly mérvben 
szolgálnak a nemzetek szellemi fejlettsége és polgáriasult 
m űveltségének minden egyébnél biztosabb mértékéül.

Hazánkban, az ilynemű társadalmi mozgalmak kelet
k e z té l tulajdonképen csak az utolsó három évtized ha
tárolja.

A  politikai önállóságát visszanyert, s a középkor e l
kopott hűbéres maradványaitól csak alig megtisztult nem
zet, hatalmas léptekkel indult meg, — hogy utolérje Eu
rópának a szellemi téren bennünket évszázadokkal meg
előzött, elhagyott, szerencsésebb viszonyok közt élt, mű
velt országait.

Mint nemzeti ébredésünk lánglelkü apostola, és a 
legtöbb téren első úttörő vezére — S z é c h é n y i ,  a szá
zad második negyedének éveiben kifejezé m agát: a m a- 
g y a r  n e m  v o l t  h a n e m  l e s z  és a nemzetét oly forrón 
szerető „legnagyobb m agyarénak, hazánk jövője tekinte
tében, e tudat nem elszomoritó jelenségül, sőt inkább re-
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ményei kiindulási pontjául szolgált, mert a m agyart, mint
nemesen becsvágyó, s e lh a lad ásáért áldozni és küzdeni 
tudó, ifjú erőben gazdag nemzetet tekinté, m elynek épen  
mert nagyszerű múltja n in cs; annál szebben, reménydú- 
sabban áll előtte a jövő.

A  szellemi téren való haladás lelkesü lt törekvésének  
azonban, szárnyát szegé — az idő.

A  forrongó század lázas eseményei, trónokat döntöt
tek le, és állitottak fel megint az előbbiek romjain, nem
zeteket szabaditottak fel, és igáztak le ism ét; — s fájda
lom ! ez utóbbi sors érte hazánkat is.

A  politikai visszahatás, bénitólag hatott a megindult 
szellemi mozgalmak, s az újjá született társadalmi életre  
is; — s nemzeti létünk félhomályu láthatárára, a tudo
mány szövétneke, a közművelődési eszmék világitó fák
lyája is, csak halványan derengő fényt vetett

K ét évtized viharos, küzdelmes, nehéz napjai vonul
tak el, a tűrni és szenvedni ugyan megtanult, de csüggedni 
és megtörni nem tudó nemzet fölött, — mig lassanként 
szétoszlottak a hazánk egét elfödött sötét fellegek, s a 
helyreállított alkotmányos élet az elzsibbadt tevékenység  
uj életre kelt, — az elfojtott, kialvásnak indult le lk ese
dés lángja fellobogott megint, s a magát újra ifjúi erőben  
érező nemzet, ezer irányban kezdé ismét pótolni, a múlt
nak kényszerült mulasztásait, s kiegészíteni a mindenfe
lől észlelt hiányokat.

A  nemzeti irányban újra megindult tudományos és 
közművelődési mozgalom áldásos hatásai, nem is késtek  
aztán soká. A folytonos munkában megedződtek a régi 
erők, kik körül újak is támadtak csakhamar, nemesbült 
az Ízlés, — finomult, gazdagodott a n y e lv ; — s lassan
ként kiterjeszkedett a központon, az ország szivén túl is, 
az előretörekvő tevékenységnek öntudatos v á g y a : közös 
résztvenni e nemes munkában, a nemzeti önképzés és köz
művelődés terjesztésében.

Az ország különböző részein, az egym ástól elkülö- 
nözve, saját körükben szerényen munkálkodó lelkes haza
fiak, mintha az egy célra törekvés szükségességének ér
zete ébredt volna fel b en n ök ; lassanként kezdének cso
portosulni, egymás köré gyűlni, s bizonyos elfogadott el-



évek szerint, közös irányban intézni, meghatározott irány 
müködésöket.

íg y  jöttek létre egym ás után a vidéki tudományos 
és közművelődési egyletek , s az ezek által létesitett köz
intézetek.

A  megindult szellemi mozgalmak élénk lendületét, 
megérzé B ékésm egye is, — egyesek  ügybuzgó kezdemé
nyezése megérlelé az eszmét, s elérkezett az idő, midőn a 
megye, kitűzve a szellemi haladás zászlóját, az eredmény 
iránti előre is biztos reménynyel hivta fel hű fiait, hogy 
sorakozzanak e zászló alá, — egyesítvén a m egye legki
válóbb tehetségeit, nemesen munkálkodó jobbjait, s a szent 
célt elősegíteni kész pártoló k özön séget; — hogy a ha
zai közművelődés oltárán, B ékésm egye áldozata is ott le
gyen az elsők között.

A  m egyénk történetében kiváló helyett foglaló ezen 
örvendetes, dicsteljes, és nagy horderejű egyesülési ese
mény, a békésm egyei régész-művelődéstörténelmi egylet 
megalakulása, két évvel ezelőtt ment végbe, — s ez alka
lommal már, az egylet második évi működésére fogunk 
visszapillantást vetni.
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Mint a vándor, ki a m egtett útra visszatekint, nem 
azért hogy pihenjen utána, hanem hogy a megtett ut nagy
sága, buzdításul szolgáljon a még gyorsabb haladásra, — 
m egközelíteni a kitűzött célt, m elynek elérése előtt lép
teit lassitni nem szabad : úgy képzelhetjük mag'unkat, visz- 
szatekintve egyletünknek második évi m űködésére; végül 
azon megnyugtató öntudat által lelkesítve, hogy a m eg
kezdett irány valóban a kitűzött célhoz vezet, — s az 
ut, m elyet megtevőnk, nem volt hiában, és képes már is 
felmutatni szép sikert, örvendetes eredményeket.

A  jelen gyűlésünkkel berekesztett egyleti év műkö
désének teljes képét ugyan, a részletes titkári és a többi 
tisztviselői jelentések fogják feltárni elénk, — lehetetlen  
azonban, hogy elnöki tisztemnél fogva, röviden fel ne em
lítsem én is azon főbb mozzanatokat, m elyeket hiszem, 
hogy ismételve is örömmel hall mindenikőnk, mert ezek
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részint az egyletnek  életrevalóságát és nagy fontosságú  
feladatának m egfelelése körül kifejtett dicséretes buzgal
mát, részint azt bizonyítják, hogy m egyénk közönsége, 
minden alkalommal kiváló rokonszenv, m eleg érdeklődés, 
és lelkes pártolásban részesité az e g y le te t ; ez által saját 
érdekeinek helyes felfogását, s a megyei közművelődés 
felvirágzására célzó nemes törekvését tanusitván.

S a lefo lyt egy leti évet, ily  kellem es érzelmet keltő  
eseményekben elég  gazdagnak lehet mondanunk.

Ilyen volt az 1875. év október 10-én S z a r v a s  váro
sában tartott első vándorgyűlésünk. — melyen a derék 
város közönsége, oly lelkesült örömmel hallgatá K r i s -  
t o f f y  G y ö r g y  e g y k o r i  s z a r v a s i  n é p t a n í t ó n a k  
é r d e m e k b e n  g a z d a g  é l e t -  é s  j e l l e m r a j z á t ,  s mú 
z e u m u n k  t á r g y a i n a k  i s m e r t e t é s é t ;  — a vendég- 
szerető barátság és szives fogadtatás, s a tisztelet leg 
őszintébb jeleivel elhalmozva, kitüntetve, egyletünknek  
ott megjelent tisztikarát és képviselőit.

Szintén ilyen volt a folyó év márczius havának 5-én, 
B é k é  s-C s a b á n  tartott második vándorgyűlésünk, — 
m elyet méltán mondhatunk úgy egyletünk, valamint Csa- 
bavárosa örömünnepének ; — amidőn e nagyratörekvő 
városnak szép számmal megjelent mindkét nemű díszes 
közönsége, oly látható élvezettel gyönyörködött, a v á r o s  
m á s f é l s z á z a d  e l ő t t i  — a k k o r o n  m é g  n a g y o n  
e g y s z e r ű ,  d e  é p  o l y  é r d e k e s  m i n t  t a n u l s á g o s  
n é p é l e t e ,  é s  B é k é s m e g y e  t á r s a d a l m i  v i s z o n y a i 
n a k  III. K á r o l y  k i r á l y  a l a t t i  s z e l l e m d u s  i s m e r 
t e t é s é b e n .

Nagyban emelte jelentőségét és érdekét ez ünnepély
nek azon körülmény is, hogy ezen alkalommal, hazánk 
jeles tudósa P u l s z k y  F e r e n c z  országos múzeumi fő
igazgató ur, a gyűlést nemcsak hogy becses jelenlétével 
szerencsélteté, hanem ezen felül még az'm m egtisztelte
tésben is részesité egyletünket, hogy m ú z e u m u n k n a k  
a m e g y é b e n  t a l á l t  ő s k o r i  t á r g y a i r ó l ,  n a g y é r -  
d e k ü  r ö g t ö n z ö t t  e l ő a d á s t  t a r t o t t ;  mely esemény 
a Csaba város nemes közönsége által különben díszesen  
megünnepelt napot, évkönyvünkben is a legnevezeteseb
bek egyikévé tévé.
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Hasonló közérdekeltségtől kísérve ment véghez, a 
folyó év május havának 8-án G y u l á n  tartott, nyilvános 
felolvasással egybekötött választmányi gyűlésünk, mely 
városunknak mindig díszes számmal megjelenni szokott 
müveit lelkű hölgyei és derék polgárai előtt, — a m e
gyénkben, 1735-ik évben lefolyt s történelmileg oly érde
kes Pero-féle néplázadást ismerteté.

Azonban nem akarok eléje vágni a következő hiva
talos jelentéseknek, m ellekb ől az igen t. közgyűlés meg
győződhetik egyesületünk haladásáról.

Most, midőn a lefolyt évre visszapillantva a jelen 
percig elértünk, alig zárhatom be jelen előadásomat mél
tóbban mint ha — egy  szomorú kötelességet teljesítve — 
k egyeletes tiszteletünk és hálánk őszinte érzetét leróvjuk 
egyszersmind azon férfiú iránt, akinek Békésvárm egye 
minden tekintetben, s egyletünk is, megalakulásától kezdve 
oly sok hálával tartozik; — aki az egyletté alakulás esz
méjének keresztülvitelétől kezdve, egész váratlanul be
következett, s bennünket oly érzékenyen sújtott haláláig, 
mindenkor oly élénk érdeklődést, oly kiváló jóakaratot, 
oly nagybecsű pártfogást tanúsított egyletünk iránt, — aki 
gyöngélkedő egészség-e dacára is, több alkalommal kegyes  
volt az elnökséget is vinni gyűléseink fölött, sohasem fe
ledve el ilyenkor e g y l e t ü n k h ö z  az elismerő és biztató 
szót, — a k ö z ö n s é g h e z  pedig az egy let pártolásának  
lelkes ajánlását hangoztatni, — e férfiú, megyénknek hü 
fia, majd félszázadig tisztviselője s végül szeretve tisztelt 
főispánja T o m c s á n y i  J ó z s e f  v o l t ,  — kit a Gondvise
lés, mindnyájunk fájdalmára, ez év május 3-án kiszóllitott 
az élők soráb ól; — s a midőn lelkűnkbe irt feledhetlen 
élete és nemes jellemrajzának felolvasására, tekintetes H a- 
j ó s s y  O t t ó  megyei főjegyző és egyleti választmányi tag 
urat ezennel felkérem, keblem hő fohászát tolmácsolva k í
vánom, hogy elhunyt kedves vezérünk fedhetlen jelleme, 
és hazafi erényekben gazdag élete maradjon példa, — em
léke pedig legyen áldott örökké Békésmegyében.

Göndöcs Benedek,
elnök.



II.

T i t k á r i  j e l e n t é s
a békésraegyei régész- és művelődés-történelmi társulat második évi mű

ködéséről. — Olvastatott 1876. augusztus 7-én.

M élyen tisztelt közgyűlés!
Midőn hivatalos kötelességem  szerint elfoglalom e 

helyet, hogy a kezdet nehézségeivel még alig megküzdött 
egyesületünk ez évi működésének kiválóbb mozzanatairól 
jelentést te g y e k : szükségesnek tartom előre kijelenteni, 
hogy a felmutatható eredmény sokkal szerényebb, sem hogy 
azzal kérkedni csak eszünkbe is juthatna. Mind az által 
olyan az, amely méltó a feljegyzésre, s amelyről jelentést 
tenni benső örömöt okoz, mivel minden irányban haladást, 
emelkedést jelezhetek.

Amit a múlt évi közgyűlésen szerény törekvésünk  
sikerének feltételeként és fő tényezőjeként voltam bátor 
kiemelni, — t. i. egyrészről a foglalkozó tagok buzgólko- 
dását, másrészről a közönség m eleg részvételét, — az sze
rencsés együtthatásban ez idén is meghozta áldásos gyü
mölcseit.

Ugyanis a választmány múlt évi nov. io-kén tartott 
gyűlésének azon határozata, mely szerint a m egye minden 
községében felszóllitattak egyes buzgóbb tagok egyletünk ér
dekeinek előmozditására, jelesül uj tagok gyűjtésére és az 
évdijak beszállítására, azon örvendetes eredményt szülte, 
hogy az egyleti tagok száma mintegy százzal megszaporo
dott. Most már örömmel jelenthetem, hogy ez időszerűit 
nincs a megyében egy  olyan község sem, amelyben egy
két, legalább pártoló tagunk ne volna. Ami kétségtelenül 
bizonyítja azt, hogy törekvésünk mindinkább szélesebb és 
szélesebb körben méltányoltatik.

Fájdalom, e fölötti örömünk sem lehet egészen zavar
talan ; mert a midőn örömmel hirdetem, hogy tagjaink 
száma újaknak jelentkezése következtében nő, ugyanakkor
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azt a szomorú valót sem hallgathatom el, hogy a halál 
megritkitotta régebbi tagjaink sorát, elragadván közülünk 
Ormay Tivadart, Tehóczky Viktort, Thomka Alajost és 
V ecsey  Lászlót, Czingulszky Józsefet, Tomcsányi József 
főispánunkat és Dr. Székács Józsefet pesti ev. lelkészt és 
akad. Kisf. társ. tagot. Mindezek — amig Isten kedvezett 
életüknek, —- velünk egy célfelé törekedtek, épen úgy  
lelkesedtek e m egye javáért, felvirágoztatásáért, mint mi. 
Megérdemlik, hogy kegyelettel emlékezzünk meg róluk e 
helyen is.

Alapitó tagjaink számát újabban gr. K árolyi Tibor 
az orosházi választó kerületnek minden szép és nemes 
iránt lelkesülő ifjú orsz. képviselője szaporította, köve
tendő példát adván e téren is előkelőinknek a közműveltség 
előmozdítása körüli hivatásuk betöltésére. R endes tagokul 
je len tk eztek : 4 o.

E szerint van io alapítónk, 162 rendes és 226 pártoló 
tagunk.

Ezen m egnövekedett számhoz képest pénzforgalmunk 
is növekedett.

Bevételünk volt . . . 1147 frt 59 kr.
Kiadásunk „ . . .  548 „ 6 6  „
Maradt a pénztárban . 598 93 „
K ö v e t e l é s ..................272 ., — „

A  választmány összesen négy gyűlést tartott. A  folyó 
ügyek elintézése m ellett folytonosan szem előtt tartotta az 
egyesület vagyonának gyarapodását. E végből folyamodott 
a magy. tud. akadémiához a történelmi osztály kiadvá
nyaiért, és a nm. m. kir. kultusminiszteriumhoz a muzeum 
rendezésére szükséges államsegélyért. Mind a két helyen  
óhajtott eredménnyel. Hiába folyamodtunk hivatalos kül
deményeink után fizetni szokott postaidij elengedéséért.

Múzeumunk külömben ez idén is igen érdekes tár
gyakkal szaporodott, melyekről azonban a muzeum őre 
részletesebb jelentést teend.

Ezen gyarapodás azonban különösen az által válik  
becsessé és folyton gyümölcsözővé, hogy a nagy közön
ség szem léletének kitétetvén, az érdeklődést folyton éleszti 
gs fokozza. Mindössze 342 látogatója volt a múzeumnak;



ami kétségen kívül a közérdeklődésnek szép tanúbizonysá
gát képezi.

És ez igy van jól, tisztelt közgyűlés! mert csekély  
nézetem szerint minden tudományos egyesület létezésének  
nélkülözhetetlen feltétele amaz erős meggyőződésben van, 
melynél fogva a nagy közönség érzi, hogy arra ép oly  
szüksége van, mint akár a tiszta levegőre, mely nélkül 
egészséges fejlődés nem is képzelhető. Am ig ezen m eggyő
ződés megvan, addig él az egyesü let is ; amint az eltűnik, 
utána vész emez is. Éreznünk kell igen is, hogy a hazai 
közmivelődésnek minden — bármely csekélynek látszó — 
tényezője nemzeti fenmaradásunk egyik biztositékát k ép ez i; 
éreznünk kell különösen azt, hogy emlékeink megőrizése, 
s általában múltúnk megismerése által a jövőt biztosítjuk 
magunknak.

íg y  éreztek ; igy  gondolkoztak mindig a világ azon 
nemzetei, kik számbavehetö szerepet játszottak a történe
lemben! íg y  gondolkoznak ma is mindazok, akik nem a 
véletlenségtől várják boldogulásukat, hanem tudatos cse
lekvéssel készitik elő jövőjüket.

Ezen m eggyőződés hatalmának tulajdonítom én t. köz
gyűlés ! azt, hogy ami szerény egyesületünk minden cse
kélysége m ellett is képes volt a magasabb körök figyel
mét magára vonni. Múlt évi szept. 19-én J ó z s e f  f ő h e r 
c e g ,  a fejedelmi lelkű föur — mint a tudomány és művé
szet hő barátja — meglátogatván múzeumunkat, magas 
tetszésének adott kifejezést e m egye közönségének azon 
nemes törekvése és buzgalma felett, m elyet a régiségek  
gyűjtésében és ezen egyesület létrehozásában tanúsított. 
Midőn pedig az elnök és titkár az „É vkönyv“ egy  pél
dányát njmjtották át neki újonnan kifejezést adott meg
elégedésének s egyúttal azon meggyőződésnek, hogy ha
zánk történelmének monumentális megírása csak akkor 
lesz lehetséges, „ha a miénkhez hasonló vidéki társulatok 
összegyűjtik szétszórt történelmi em lékeinket.“ — Hasonló 
m egtiszteltetésben részesítette múzeumunkat P u l s z k y  F e 
r e nc ,  a magyar nemzeti muzeum és minden más országos 
gyűjtemények főigazgatója, midőn ez év tavaszán (márc. 
4 .) körünkben megjelenvén, szakértő szemmel vizsgálta át 
nevezetességeinket, s azok kiválóbb példányai felett nem-
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csak itt fejezte ki méltánylatát, hanem egy szakközlöny  
hasábjain is ,1) — sőt ugyanekkor a B.-Csabán tartott gyü-

J) Az Archeológiái Értesítő ez évi május havi füzetében ezt irja P. F. a 
békés-gyulai múzeumról: „Március első napjaiban meglátogattam a 
Békés-Gyulán utolsó időkben keletkezett múzeumot s örömmel ta
pasztaltam, hogy ügyét a Békésmegyei régészeti s mivelődéstörté- 
neti társulat és a megye összes értelmisége oly lelkesen karolta fel, 
miként az már jelenleg is a provinciális múzeumok közt igen tisz
tességes helyet foglal el, s a megye pártfogása következtében elég 
jó helyiségben állittatott fel a megyeház melléképületében, sőt hogy 
illő szekrényekbe helyeztetett, Mogyoróssy János muzeumőr által 
leltároztatott s jó rendben tartatik. Békésvármegyében eddigelé a 
kőkori leletek ritkák, kova s obsidian szilánk kevés találtatott, van 
azonban ezen korból is nehány példány, mely a honunkban talált 
csiszolt kőkori eszközöktől el nem üt. A bronzkori régiségek szin
tén olyak, minőket gyűjteményeinkben sokszor látunk, megemlítésre 
méltó mindenesetre két vörösréz-balta-kalapács, minő külföldön igen 
ritkán fordul elő, s a magyarországi leletek sajátságaihoz tartozik. 
Az összes külföldi vörösréz-eszközök száma a külömböző múzeumok
ban meg nem üti az ötvenet, s ezek közt harmincegy a dublin- 
muzeumban találtatik, mig a mi nemzeti múzeumunkban hetveni 
négy vörösréz-eszközt őrizünk, s úgy hallom, hogy báró Nyáry Jenő 
pilinyi gyűjteményében a gesztetei és szamos-ujfalusi leletekből kö
zel ötven darab jutott, még pedig nagyobbára ékszer, karperec stb, 
melyek annál érdekesebbek, minthogy eddig vörösréz-ékszer sehol 
nem találtatott.

A békésmegyei muzeum legkiválóbb része későbbi időből való, ez egy 
igen szép etruszk-gyűjtemény, mely nemében honunkban egyetlen. 
Haan Antal kitűnő festészünk gyűjtötte ezt Olaszországban, vétel 
utján jött Gyulára. Itt látjuk a régibb durvább fekete etruszk-edé
nyeket, melyeken a görög befolyás még nem érezhető, a valamivel 
később, szintén fekete, domborművel ékes diszitményeket, végre né
hányat, mely valószínűleg Görögországban készült, s kereskedés ut
ján a régi rómaiak idejében jutott Etruriába, köztük egy remek 
csészét, veres alakokkal feketés mezőn. Egy szép etruszk kis szar- 
kophág terracottából egészíti ki a gyűjteményt, melynek tetején a 
nő, kinek hamvai ezen koporsóban le voltak téve, szép leplezet- 
ben, alva ábrázoltatik, alól az Etruriában népszerű Echetlus heros 
mythosát látjuk domborműben. Ez földmivelő volt, s midőn az el
lenség hazájába betört, felkapván az ekéjét, ezzel néki rontott el
lenségeinek, és vezéröket verte le. Echetlus tehát a földmivelők 
liazafiságának jelképe, s etruszk koporsókon gyakran fordul elő.

A múzeumban több fibula s bronz ékszer őriztetik, melyeket itt mindjárt 
a Haan-gyüjteményből idejött római fibulákkal s ékszerekkel össze 
lehet hasonlítani, különösen kiemelendő azonban egy byzanci idő
ből származó bronz-sisak, mely valószínűleg az Avarok idejében
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lésen, nagy és lelkes közönség előtt, szokott szellemdus modo
rában, előadást is tartott, m elynek rendkívüli hatása volt.

Mindezen figyelem, amint egyrészről megtisztelő, úgy  
másrészről kötelező is reánk nézve.

Ugyanis kötelez bennünket arra, hogy a kezdet ne
hézségeivel megküzdvén, lankadatlan buzgalommal halad
junk kitűzött célunk felé; kötelez arra, hogy minden al
kalmat megragadjunk sik puszta vidékünk em lékeinek  
felkutatására. És talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy  
efféle magasabb kötelezettség ösztönözte azon szarvasi 
tagtársainkat is, kik a tavaszi vizáradás alkalmával kimo
sott nehány régi cserép és kő által figyelm eztetve, igen  
érdekes barbárkori régiségeket fedeztek fel. Elnökségünk, 
a nemzeti muzeum igazgatóságával egyetértőleg már ed
dig is m egtette a kellő lépéseket arra, hogy az illető he
lyen a szakszerű további kutatások m egtétessenek. E lis
meréssel kell itt kiemelnem Benka Pál, Sipos Soma, Mi- 
hálfi József és Salacz Ferencz urak érdeklődését és önzet
len fáradozását.

Hasonló figyelési, kutatási és gyűjtési szellem táplá
lása céljából egyesületünk ez idén is tett vidéki kirán
dulásokat összekötve nyilvános felolvasásokkal. íg y  a múlt 
év őszén, vagyis október io-én Szarvason tartottuk első  
vándorgyűlésünket, mely alkalommal a főiskolai előljáró-

került honunkba, s Endrődön ásatott ki, az mind a munka szépsé
gére, mind állapotának csak nem épségére nézve, mint hogy csak 
alsó részén van megrepedve, különöseu érdekes. Alakja olyan, minő
vel az V. század by zanci elefántcsont dyptichonokon találkozunk, magas  ̂
felöl gombbal ékesítve, — megérdemelné hogy lefényképeztessék. 
Üjabb magyar időkből le a jelenkorig látunk kardokat s egyéb 
fegyvereket, sarkantyúkat, itt van továbbá egy kis éremgyüjtemény, 
oklevelek, végre kitömött madarak, ásványok, s Pius Titius aján
dékából tengeri moszatok; a szakkönyvtár természetesen igen hiá
nyos, egészben véve azonban örülhetünk, hogy provinciális múzeu
maink folyton növekednek, s hogy vannak lelkes hazafiak kik ezek
nek ügyét buzgóan előmozdítják, itt különösen ki kell emelnünk 
Göndöcs Benedek apát urat s Haan Lajos b.-csabai ev. lelkészt, kik 
a tudomány terén találkozva, egyesült erővel lelkesítik a békésme
gyei régészeti és mivelődéstörténelmi társulatot, mely őket, mint 
elnökeit tiszteli. Valamint nem különben id. Mogyoróssy János mu
zeum őr, kinek egy gyűjteménye a muzeum alapja lett és Zsilinszky 
Mihály országgyűlési képviselő és a társulat lelkes főtitkára mél
tán kiérdemelték az összes haza tiszteiét. Pulszky Ferencz,
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ság által eleve fölajánlott isk. díszteremben, az előnyösen  
ismert szarvasi dalkör közreműködése m ellett két dolgo
zat lön felolvasva szép és válogatott közönség előtt. Az 
elsőt olvasta Benka Gyula főiskolai tanár és tagtársunk  
„K r is  t o f f y  G y ö r g y  e g y k o r i  s z a r v a s i  t a n  i t ó  é l e 
t é r ő l . “ — a másodikat Haan Lajos, egyletünk alelnöke  
az úgynevezett „ t ö r t é n e l e m  e l ő t t i  k o r s z a k r ó l . “ 
Mind a kettő köztetszéssel találkozott.

Második kirándulásunkat márczius 5-én tettük B .-C sa
bára, hol a közönségnek — az árvízveszély dacára is — 
élénk részvétele m ellett tulajdonképpen három előadást 
volt szerencsénk hallani, u. m, az elsőt Szemián Sámueltől 
„ K é p e k  B . - C s a b a  l a k o s s á g á n a k  m ú l t  s z á z a d i  
é l e t é b ő l , “ *— a másodikat Haan Lajostól ,,B é k é s  vár -  
m e g y e  III. K á r o l y  a l a t t , “ és végre, már fentebb em
lített egyik  magas vendégünktől Pulszky Ferenctől, aki 
múzeumunk egypár érdekesebb kő- és bronzkori tárgyát 
ismertetve, képzeletben elvezetett bennünket azon őskorba, 
midőn még itt a K örösök mentében ősi elefántok és mam- 
muthok tanyáztak.

A  harmadik felolvasás itt Gyulán volt május 8-án ; 
Zsilinszky Mihály főtitkár tartott előadást „A b é k é s -  
m e g y e i  n é p  r é s z v é t e l é r ő l  a P e r ó - f e l e  l á z a d á s 
b a n . “ Azon kívül két törökkori magyar levelet mutatott 
be a budai kamarai levéltárból.

Mindezen dolgozatok a választmány határozata foly
tén megfognak jelenni az „Évkönyvben.“ A zt hiszem, 
hogy azokban még azok is, akik az illető gyűléseken je
len nem lehettek, fognak találni olyat, ami uj, ami érde
kes, ami tanulságos lesz reájok nézve.

És hogy az ily  tanulságos felolvasások anyagából 
kine fogyjunk, az elnökség szükségesnek találta a már 
múlt évben kiadatni határozott „ O k m á n y t á r “ második 
kötetének mielőbbi kinyomatását eszközölni; és amennyi
ben egyesületünk pénzereje ily  nagyobbszerü vállalat fe
dezésére nem elégséges, célszerűnek vélte azt ngos Justh 
István ur e célra tett kegyes adományának segítsége  
mellett T ettey Nándor budapesti könyváros ur gondjaira 
bízni. Azt hiszem, hogy megyénk müveit közönsége öröm
mel fogja üdvözölni ezen latin és magyar-nyelvű okmány-
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gyűjteményt, mint olyant, mely egyrészről szóló tanúbi
zonyságot teend egyesületünk tudományos működéséről, 
másrészről meg módot nyújt minden lelkes egyesületi tag
tagnak arra, hogy vidékünk régibb viszonyait eredeti kút
főkből tovább tanulmányozhassa.

A választmány azon meggyőződésben él, hogy köte
lessége minden eszközt és módot felhasználni, mely által 
a tudományosság és közmi velődés érdekeit előmozdithatja. 
Éppen ezért gondoskodott arról is, hogy szerény egy le
tünk képviselve legyen  Budapesten az ország árvízkáro
sultjainak javára gr. Zichy Pálné és Trefort Á gost kul
tuszminiszter nemes kezdeménye folytán a m.ult májusban 
rendezett s meglepően sikerült „ t ö r t é n e l m i  e m l é k 
k i á l l í t á s o n . “ Felküldöttünk: eg y  avar sisakot, egy  
X V II. századbeli rézbuzogányt, egy ugyanazonkori kötött 
csipkét, aranynyal hímzett czipőt, lőfegyvert és az 1843-ki 
lovas nemesi banderiumi zászlót — m elyek közül az avar 
sisak a szakférfiak kiválóbb figyelmében részesült.

K épviselve lesz egyletünk a jövő hó elején ugyan
csak Budapesten megújítandó nemzetközi „őstörténelmi és 
embertani congressuson“ is, hol a m iveit világ minden or
szágából vannak összehalmozva a történelem előtti kor
nak m iveltségét m egvilágító, megbecsülhetlen értékű, kő- 
és bronzkori régiségek. Ez a legelső ilynemű kiállítás Ma
gyarországon. Éppen azért első sorban a magyar nemzet 
érdekében fekszik, hogy itt az eddig napfényre hozott 
régi emlékei minél gazdagabban legyenek képviselve, s 
az egyes vidékek tárgyai egym ásm ellett nemcsak kiál
lítva, hanem összehasonlítva s megösmertetve is legyenek. 
M egyénk illetőleg társulatunk Göndöcs Benedek, Haan 
Lajos, id. M ogyoróssy János és Zsilinszky Mihály által 
lesz képviselve, mint a k iket a kongreszust rendező tes
tület kongr. választmányi tagokul is m egválasztott, s sze
retjük hinni, hogy ezekhez egyesületünk több ügybuzgó 
tagja is csatlakozni fog. Múzeumunk a következő tárgya
kat mutatja be : két kőbaltát, egy kövésöt, egy  köfurót, 
egy ősállati fogat, egy szarvasagancsból készült kalapá
csot és nyiltegezt, egy csontfúrót, négy nyílhegyet, egy  
füles agyag vizmérőcét, három agyag orsó gombot, hat 
agyag vályús cirádás lapot, egy hamv vedret, két agyag
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mozsarat, két vörösréz csákányt, egy  bronz füles bal
tát, három bronz sarlót, egy  bronz kardot, egy  sisakot, 
két karperecét, két fülbe valót, harmincnégy darab ka
lárist, hét darab mészkő és üveg kalárist és négy darab 
fibulát, — összesen 85 darabot.

Ezek azon száraz adatok t. közgyűlés! miket szerény  
egyesületünk ez évi működéséről ezúttal elmondani köte
lességem  volt. Nem is fogom tovább fárasztani a t. gyű
lésnek, már is próbára tett becses türelmét. Csak azon 
egy  szerény észrevételem et szabadjon még kifejeznem, 
mely a névsor átnézése folytán önkényt nyelvemre tola
kodott, hogy tudniillik megyénk egypár nagyobb városa 
és az úgynevezett előkelő értelmi osztály még most sincs 
oly számmal képviselve, amint azt előre reméllettük, s 
amint azt a helyesen felfogott közjó érdekében minden 
békésm egyeinek óhajtania kell. Nem kutatom ennek okait. 
Lehet, hogy célunk félreértetik ; lehet, hogy eddigi mun
kálkodásunk nem győzte meg őket feladatunk magasztos
ságáról ; lehet, hogy a közöny jeges kérge sokkal vasta
gabban boritja el kebleiket, semhogy a zajtalanul, sze
rény munkában nyilatkozó hazafiság meleg sugarai még 
eddig felolvaszthatták volna.

Mi azonban megtesszük kötelességünket. Felfogjuk  
világositani a gyöngéket; lelkesiteni a közönyösöket; buz
dítani a lankadókat; kérni a nagyobb erővel rendelkező
ket, — kérni szétszórt barátainkat, testvéreinket, hogy 
hivják fel környezetök figyelmét Békésvárm egyének még 
eddig nagy részben lappangó, de általuk is fölkeresendő 
és összegyüjtendő régi em lékeire; fordítsák barátaik, ro
konaik tekintetét az egykor itt működött, de fájdalom 
többnyire már elfeledett jeleseknek, — talán épen az ő 
apáik tetteire és alkotásaira; hangoztassák mindenfelé azt, 
amit egyik tiszteletbeli tagtársunk Ipolyi Arnold, az emel
kedett szellemű főpap, hazafias aspirációkkal telt kebel
lel mondott egy  ünnepélyes alkalommal honfitársainak, te
hát nekük i s : „Őrizzük és gyűjtsük össze emlékeinket, 
nehogy végleg elvesszenek, s ez által is üresebb legyen  
a múlt, szegényebb a jelen, és kétesebb a jövő.“

Zsilinszky Mihály,



ni.

Jelentése
a békésmegyei régiség-tárlati igazgatónak az 1 8 7 %-ik évben 

begyült nevezetesebb tárgyakról.

A .

ZRégri tárgrsralc.

i) Nag-ytiszteletű S á r k á n y  J á n o s  esperes és szar
vasi evang. lelkész ur különböző alakú cserép* edényeket 
adott, számszerint 8 drb.

i) S c h m i d t  K á r o l y  trencséni V ág folyam szabá
lyozási almérnök, egy állitólag Thurzó G y ö r g y  nádor 
X V II-ik  századbeli buzogányát; b) egy  vontcsövű, ko
vára készült diszes lőfegyvert, elefántcsont agygyal éke- 
sitve, az em litett századbóli müvet.

3) L a k y  K á r o l y  m. k. honvéd-lovas százados ur 
őseitől öröklött, az 1532-iki kőszegi ostromból fentartott 
török zászlót illetőleg dandárjelvényt, sárgarézből öntöt
tet, és két kovára készült török pisztolyt, mint családi 
ereklyéjét.

4 ) S z t r a k a  E r n ő  b.-csabai mérnök ur a b.-csabai 
népkert alapjának rigulázása alkalmával 1875-ben a föld 
mély rétegéből fölszinre került sótartó alakú két hamu* 
szinü házi cserép ed én y t; ugyanott 2 félig megmaradt fülü 
cserép szürke szilkét, továbbá 1875-ben a b.-csabai 1861-iki 
számú ház mély alapjából vett embericsontváz nyakán ta
lált mészkő és üveg kláris füzért.

5) Agyag, füles vizmerőce, mely az őshajdan korban 
szabad kézzel készült s az Ö c s ö d k ö z s é g  e l ö l j á r ó i  á l 
t a l  ( E r d e j i  I s t v á n )  ajándékoztatott, és ugyanazon 
elöljáróktól beküldött egy fekete cserép csupor öcsödi 
M o n u s  F e r e n c  adományaik.

6) S i p o s  S o m a  ügyvédjelölt ur a szarvasi K ovács-
10
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laponyag nevű halomban találtatott következő ősrégi tár
gyakat : a) egy darab csiszoló követ, b) két darab kő
balta töredéket^ c) egy darab kigylakö véső töredéket, d) 
öt darab kovakő szilánkot, e) egy darab nucleus részét, 
f) nég-y darab hegyesitett csont nyilhegyet, g) egy darab 
kövesedett hegyesitett szarvas agancsot, h) tizenhárom da
rab őskori mázatlan, i) tizenhárom darab mázos, k) egy  
darab szürü edény töredéket, végre 1) egy darab koponya 
töredéket.

7) K a l m á r  M i h á l y  ügyvéd ur özv. gróf W enck- 
heim Antalné urhölgy tem esm egyei Sipek nevű birtokán 
1874—iki szántás közben, egy  láb mélységű földből fölszinre 
jutott, fekete homokkőből készült őrlőgépet.

B.

é s  o k m á n y o k .

1) T r e f o r t  Á g o s t o n  vallás- és közoktatásügyi mi
niszter ur a pesti nemzeti muzeumbeli római köfeliratokat 
tárgyazó diszes kiadású könyvet.

2) A  m a g y a r  t ö r t é n e t i  t á r s u l a t  i g a z g a t ó  v á 
l a s z t m á n y a  a Zichy-codexnek ez ideig megjelent 3 
kötetét.

3) S c h i f f n e r  E d e  prépost-plébános Jósika Miklós 
52 darab regényét diszkötésben.

4 ) D r. K o v á c s  I s t v á n  és testvérei őseiknek I l-ik  
R ákócy G yörgy által adományozott, függő pecsétes, ere
deti, nemesi cimerlevelét,

5) Id . M o g y o r ó s s y  J á n o s  a székely-kochiárdi 
K apusy G ergely részére I. R ákócy György által 1632-iki 
évben adományozott eredeti cimer levelét.

6) J a n ó  S á n d o r  ősei részére 1662-ik évben Apaffy 
Mihály fejedelem által kiadott okmányt magyar szöveggel.

7) A  B é k é s m e g y e i  K ö z l ö n y  szerkesztője lapjá
nak a mai napig megjelent számait, valamint a B é k é s i  
E a p o k szerkesztősége is.

8) U z o n  F e r e n c  városi levéltárnok ur több gyulai 
céh függő pecséttel ellátott szabadalmi kiváltságos eredeti 
okmányát.
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9) G ö n d ö c s  B e n e d e k  apát a természet-tudományi 
Társulatnak 6 füzetből álló közleményeit.

10) L e h ó c k y  T i v a d a r  Beregvárm egye leírásának
első részét.

11) A m a g y a r  t ud.  a k a d é m i a  a) A magyarországi 
régészeti emlékek 5 füzetét, b) Az archeológiái közlemé
nyek 19 füzetét.

12) Boldog emlékezetű főispánunknak Tomcsányi Jó
zsefnek hátra maradt özvegye Novák Jozefa urhölgy a 
boldogulthoz érkezett országgyűlési iratokat.

C.
3=£égi. érz*ielc, p én zek  é s  "bsmlEjegrsrels.

1) R o s t á s  I s t v á n  magy. kir. állami vasúti tiszt a 
magyar orvosok, és term észetvizsgálók i8 4 6 -ban P écsett 
tartott gyűlésének emlékére veretett nagy bronz érmet.

2) S z l á v y  K a t a l i n  urhölgy, Dobay János polgár- 
mester neje, egy darab ötven, és egy  darab tiz dolláros 
Kossuth Lajos által Amerikában 1852-ben kibocsátott bank
jegyet.

3) M a u s k a  J ó z s e f  dévai kórház gondnoka, P a u l o -  
v i c s  B é l a  és F e h é r  I m r e  egy-egy darab (fekete) 
bankjegyet.

4 ) N a g y  K á r o l y  m egyei árvaszéki elnök B ocs- 
kay István 1608-iki ezüst garasossát.

5) N a g y  J ó z s e f  öcsödi lakos A lbert brandenburgi 
őrgróf porosz fejedelem 1538-iki kisebb ezüst pénzét.

6) R i e t  L a j o s  Gerendásról egy  chinai, két japáni 
s uruguay köztársasági pénzt.

7) M i k ó M i k l ó s  gyomai plébános ur Max. József 
bajorországi fejedelem 1756-iki ezüst tallérját.

8) B o n y h a y  B e n j a m i n  ur Viktoria angol ki
rálynő 1861-iki nagyobb rézpénzét.

9) D é c s e J ó z s e f  B.-Csabáról Aurelius és Tra
jan r. cs. ezüst, Zsigmond lengyel király 1695-iki ezüst, 
Románia 1861-iki, Poroszország és Frankfurt város i8 6 4 -iki 
rézpénzét.

10) D o m o k o s  J á n o s  gyulai tanitó IV -ik  Béla  
király ismeretes rézpénzét.

10*
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n) Gó l i á n  M i h á l y  orosházi tanitó ur Commodus 
r. cs. ezüst pénzét.

12) H ó d i  L a j o s  mérnök ur Zsigmond lengyel király 
1613-iki ezüst pénzét.

13) K i s s  A n t a l  ur Timur-Lenk tatár khán réz
pénzét.

14 ) L a k y  L á s z l ó  mezöhegyesi magy. kir. állami 
gazdatiszt több rendbeli réz, és ezüst pénzt.

15) P é k y  A n t a l  kanonok, b.-csabai plébános I. 
Ferdinánd m. k. ezüst dénárját. Végre

16) U  j h á z y S  á n d o r r. k. tanitó több rendbeli r. 
császársági, tatár, lengyel, magyar, erdélyi, s több kül
földi ország pénzeit, és pápai pénzeket.

D.

IC ézrc iv iT re ls:.

1) Néh. C i n g u l s z k y  J ó z s e f  édes at3'jának, Cin- 
gulszky Simonnak fiatalkori tompák zsebóráját.

2) G e r v a y  K á r o l y  budai országos kamarai tiszt 
ur több előbbi században készült viznyomatu papirok pél
dányait.

J e g y z é k .
a) A  m e g y e i  m ú z e u m o t  l á t o g a t ó  v e n d é 

g e k  száma 1874-iki aug. havától kezdve 700. — Ezekből 
a folyó évre esik 330. — K ik között

b) ő  cs. k. fensége J ó z s e f  f ő h e r c e g ,  — mélt. 
P u l s z k y  F e r e n c  országos múzeumok királyi felügye
lője és több tekintélyek voltak.

c) Az évi adományozott tárgyak, u. m. régi tárgyak  
könyvek és okmányok, régi pénzek, érmek, bankjegyek  
és kézmüvek 314 drbokban folytak be.

d) Vonatkozva a múzeumi tárgyak kimutatására, a 
mennyiben a Haan Antaltól vett régi etrusk tárgyak meg
határozására dr. Hampel József ur volt szives vállalkozni; 
addig, mig ezen nagy szakismeretet és munkát igénylő 
rendezés megtörténnék, bátor vagyok a múzeumunkban
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található régi tárgyak, érmek, agyagedények, fegyverek  
és képek leltározott kimutatását tisztelettel beterjesz
teni. *)

Id. Mogyoróssy János,
a Békésmegyei muzeum igazgatója.

Leltározott régi érmek és pénzek,
a) R ó m a i a k .

1. A s crudum, réz öntvények a pénzverés előtti kor
ból, annyi értékkel birt mennyi súlya volt. 5 darab — 
Leihelye R óm a vidéke. Haan Antal hazánk fiától m eg
vett gyűjtemény kiegészitő részéből.

2. Etruszk pénz Róma építtetése előtti korból. Egyik  
oldalon : Sas és ezen irás IA  f  FDE, más oldalon bőség  
szarva s benne szőlőfürt. A  bőség szarvából szőlöfürt és 
búzakalász függ ki. Oldalt levelek. 1 db. réz. Lh. Róma 
vidéke. H. A. gyüit.

3. Római köztársasági p. A. testudo R . kerék hat kül
lővel irás és pontozat nélkül. 1 db. réz. Lh. Róm a vidéke. 
H. A. gyűjt.

4 . Római köztársasági p. A. testudo s alatta 4  pont R . 
egym ásba fonódott k ig y ó k ; 1 db, réz. Lh. Róm a vidéke. 
H. A. gyűjt.

5. Római köztársasági A. rostrum R . pontozott tes- 
tudo irás és pontozás n é lk ü l; 1 db. réz. Lh. Róma vidéke. 
H. A. gyűjt.

6. Római köztársasági A. rostrum R . szakálás fér
fiarc irás pontozás n é lk ü l; 1 db. réz. Lh. Róma vidéke. 
H. A. gyűjt.

7. Római köztársasági. A. Rostrum és négy pont R . 
elmosódott testudo s négy pont; 1 db. réz. Lh. Róma v i
déke. H. A. gyűjt.

') A beterjesztett leltárak közül ezúttal csak a régi pénzekről szólót kö
zöljük t. olvasóinkkal; azon reményben lévén, hogy a többieket 
teljesen kiegészítve szaklagos leltár alakjában a jövő „Évkönyv“ 
fogja hozhatni. Szerk
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8 . Római köztársasági külömböző je lvényekk el; 34 db. 
réz. Lh. Róm a vidéke. H. A. gyűjt.

9. Augustus császár korabéliek ; Krisztus előtt i4 . 
K risztus után 17. év e k b ő l; 7 db. réz. Lh. Róm a vidéke. 
H. A. gyűjt.

10. Agrippa, Augustus neje ; 1 db. réz. Lh. Róma v i
déke. H. A. gyűjt.

11. Antonia M. Antonius és Oktavia leánya, Drusus 
neje ; 1 db. réz. Lh. Róma vidéke. H. A. gyűjt.

12. Tiberius pénzei Krisztus után 43. é v b ő l; 4  db. réz. 
Lh. Róma vidéke. H. A. gyűjt.

13. Germanicus pénze ;i db. réz. Lh. Róma, H. A. gyűjt.
14 . Caius Caligula (K. u. 39. év.) pénze; 2 db. réz. 

Lh. Róm a vidéke. H. A. gyűjt.
15. Claudius (K. u. 16.) 4  db. réz. Lh. R . v. H. A. gyűjt.
16. Messalina, Claudius neje; 1 db. réz. Lh. Róma v i

déke. H. A. gyűjt.
17. Nero (K . u. 57.) 4  db. réz. Lh. R . v. H. A . gyűjt.
18. Vespasian (K. u. 71.) 5 db. réz. Lh. R . v. H. A. gy-
19. V espasian; 1 db. ezüst. Lh. Róma v. H. A. gyűjt.
20. Titus (K. u. 81.) 1 db. réz. Lh. R . v. H. A. gyűjt.
21. Domitian (K. u. 80.) 2. db. ezüst. Lh. Róma vidé

ke és gyulai határ. 1 db. H. A. gy. 1 db. id. Mogyoróssy.
22. D om itian; 8 db. réz. Lh. Róm a vidéke és gyulai 

határ. 8 db. id. M ogyoróssy.
23. C. Nerva (K. u. 98.) 2 db. réz. Lh. Róma vidéke. 

H. A. gyűjt.
2 4 . U. Trajan (K. u. 99.) 5 db. ezüst. Lh. Szombat

hely és gyulai határ. 3. db. H. A. gyűjt. 1 db. Lipp V il
mostól. 1 db. M ogyoróssytól.

25. U. Trajan; 10 db. réz. Lh. R . v. Haan Antal és 
Lipp Vilmostól.

26. A. Hadrian (K, u. 119.) 5 db. réz. Lh. Szombathely 
és gyulai határ. 2 db. id. M ogyoróssy, 1 db. Lipp Vilmos, 
1 db. M ogyoróssy, 1 db. Fikker Ferenc.

27. A  Hadrian ; 3 db. ezüst. Lh. Szombathely, gyulai 
határ és vára vidéke. 1 db. Lipp Vilmos, 1 db. M ogyo
róssy, 1 db. Haan Antal.

28. Antonius Pius (K. u. i4 o.) 4  db. ezüst. Lh. Róma
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vidéke, i db. M ogyoróssy, i db. Himmelstein Mór, i db. 
Gremsperger József, i db. Haan Antal.

29. Antonius Pius ; 11 db. réz. Lh. R . v. Többektől.
30. Faustina major, Antonius neje 2 db. ezüst. 1 db. 

M ogyoróssy, 1 db. Haan Antal. 2 db. réz. Lh. Róma vi
déke. H. A. gyűjt.

31. Marcus Aurelius (K. u. 161—180.) 8 db. ezüst. Lh. 
Gyula határa és Szombathely. 3 db. M ogyoróssy, 2 db. 
Lipp Vilmos, 3 db. Haan Antal. 5 db. réz. Lipp és Haan.

32. Faustina minor Marcus Aurelius neje, Antoninus 
Pius leánya 3 db. ezüst, 5 db. réz. Lh. gyulai határ és 
Szombathely. Lipp, M ogyoróssy és Haan Antal.

33. Lucius Verus (K. u. 171.) 1 db. réz. Lh. Róma vi
déke. Haan Antal gyűjt.

34. Commodus (K. u. 163—181.) 2 db. ezüst. Lh. gyulai 
határ és Róm a vidéke. M ogyoróssy. Haan Antal.

35. A. Pertinax (K. u. 193.) 5 db. réz. Lh. gyulai ha
tár és Róm a vidéke Ugyanazok, 1 db. M ogyoróssy.

36. Sgst. Severus (K. u. 193—211.) 2 db. réz. Lh. Róma 
vidéke. 1 db. M ogyorossy, 1 db. Haan Antal.

37. Antonius Basianus Caracalla (K. u. 211—217.) 1 db. 
ezüst. Lh. gyulai határ. id. M ogyoróssy J.

38. V. A. H eliogabalus (K. u. 218—222.) 1 db. ezüst Lh. 
gyulai határ. id. M ogyoróssy János.

39. A lex  Severus (K. u. 222—224) 1 db. ezüst. Lh. 
gyulai határ. id. M ogyoróssy J. és 1 db. réz. Lh. Róma 
vidéke. Haan Antaltól.

4 0. Julia Mammea, A lex  Severus neje 3 db. réz, Lh. 
R óm a vidéke. H. A. gyűjt.

4 1. Maximinus (K. u. 235—237.) 1 db. réz. Lh. gyulai 
határ. id. M ogyoróssy János.

4 2 . Gondianus I. africanus (K. u. 237 ) 3 db. réz. Lh. 
gyulai határ és Róma vidéke. Nyéki-Szigeti Klementina. 
Haan Antal

43. Gordianus II. (K. u. 237.) 1 db. ezüst Lh. Gyula 
vidéke, id. Mogyoróssy.

4 4 . Gordianus III. (K. u. 238—241.) 5 db. Lh. Livada 
Aradmegye és Róma vidéke. Szigethy Klem entina és 
Haan Antal.



152 MUZEUMŐRI JELENTÉS.

45. Philippus (K. u. 2 4 4 —2 4 g.) 2 db. réz. Róma vidé
ke. Haan Antal.

4 6 . Marcia Otacilia, Dáknö I. Fülöp neje 3 db. réz. 
1 h. Róma vidéke. Haan Antal és W allfisch Lajos.

47. Philippus II. (K. u. 249.) 1 db. réz. Lh. Róma vi
déke. W allfisch Lajos.

4 8 . Decius (K. u. 251. született Pannóniában) 2 db. 
réz. Lh. Róma vidéke és Gyula vidéke. H. A. id. Mogy.

49. Tribonianus (K. u. 251—253.) 1 db. réz. Róma v i
déke. Haan Antal.

50. Volusianus. (K. u. 254.) 1 db. réz. Lh. Róma vi
déke. Haan Antal.

51. Emilianus (K. u. 254.) 1 db. réz. Gyula határa, id. 
M ogyoróssy János.

52. Valerianus (K. u. 254—260.) 5 db. réz. Lh. Róma 
vidéke és gyulai határ. Haan Antal, Walfisch Lajos, id. 
M ogyoróssy János.

53. Gallienus (K. u. 260—268.) 5 db. réz. Lh. Róma 
vidéke. 2 db. Haan Antal, 3 db. Szigethy Klementina.

54. Salonica, Gallienus neje; 1 db. réz. Lh. Róma vi
déke. Haan Antal.

55. Valerianus minor (K. u. 270.) 1 db. réz. Lh. Róma 
vidéke. Haan Antal.

56. Claudius Gothicus (K. u. 270.) 2 db. réz. Lh. Gyula 
vidéke, id. M ogyoróssy.

57. Tetricus (K. u. 268.) 1 db. réz. Lh. Gyula vidéke, 
id. M ogyoróssy János adománya.

58. Aurelian (K. u. 275.) 7 db. réz. Lh. Gyula határa 
és Róma vidéke, 3 db. id. M ogyoróssy, 4  db. Haan Antal.

59. Severina, Aurelian n eje ; 1 db. réz. Lh. Róma vi
déke. Haan Antal.

60. Tacitus (K. u. 277.) 4  db. réz. Lh. Róma vidéke 
és gyulai határ. 3. db. Haan Antal, id. M ogyoróssy J.

61. Florianus (K. u. 277,) 2 darab réz. Lh. Róma vi
déke. Haan Antal.

62. Probus (K. u. 282.) 1 db, réz. Lh. Róma vidéke. 
Haan Antal gyűjt.

63. Carus (K. u. 282—284.) 1 db. réz. Lh. Róma vi
déke. Haan Antal gyűjt.
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6 4 . Numerianus (K. u. 282.) 1 db. réz. Lh. Róm a vi
déke. H. A. gyűjt.

65. Carinus (K. u. 282.) 1 db. réz. Lh. R . v. H. A. gy.
6 6 . Diocletian (K. u. 284—304.) 7 db. réz. Lh. Róma 

vidéke és gyulai határ. 5 db. H. A. 2 db. id. M ogyoróssy.
67. Maximianus (K. u. 286“ 3o4) 7 db. réz. Lh. Róma  

vidéke és gyulai határ. 1 db. id. M ogyoróssy, 3 db. Haan 
Antal, 3 db. Ujfalussy Gyula.

68. Constantius Chlorus (K. u. 304—306.) 4  db. réz. 
Lh. Róma vidéke és Gyula határa. 2 db. Haan Antal, 1 db. 
Szigethy Klementina, 1 db. id. M ogyoróssy.

69. Maximianus, Dáciái születésű (K. u. 304—311.) 4  db 
réz. Lh. Róma vidéke. 3 db. Haan A. 1 db. Szigethy KI.

70. Severus (K. u. 305—308.) 1 db réz. Lh. gyulai ha
tár. id. M ogyoróssy.

71. M axentius (K. u. 4 o6 —311.) 4  db. réz. Lh. Róma 
vidéke és gyulai határ. 3 db. Haan A. 1 db. id. M ogyoróssy.

72. Romulus M axentius fia; 1 db. réz, Lh. Róma v i
déke. Szigethy Klementina.

73. Licinius senior, Dáciában született (K. u. 308—324.) 
12 db. réz. 1 h. Róma és GyuG vidéke. Haan A. és id. 
M ogyoróssy. Jánostól.

74. Nagy Constantin {K. u. 306—337.) 27 db. réz. Lh. 
Róma vidéke, Gyula határa és Szombathely. Haan Antal, 
Szigethy Klementina, Lipp Vilmos, id. M ogyoróssy J.

75. Crispus, atyja által fiatal korában m eg ö le tett; 3 
db. réz. Lh. Róma és Gyula vidéke. Haan és M ogyoróssy.

76. Dalmatius (K. u. 335—338.) 1 db. réz. Lh. Gyulai 
határ. id. M ogyoróssy szőlejében vincellérje Gyepes Imre 
találta.

77. II. Constantin (K. u. 337—351.) 4  db. réz. Lh. gyu
lai határ. 2 db. id. M ogyoróssy, 2 db. Haan Antal.

78. Constans (K. u. 337—351.) 5 db. réz. Lh. gyulai ha
tár. 3 db. id. M ogyoróssy, 1 db. Szigethy KI. 1 db. H. A.

79. II. Constantius (K. u. 337—361.) 23 db. réz. Lh. 
Gyula határa és Róma vidéke. 18 db. réz. id. M ogyoróssy  
Jánostól, 5 db. Haan Antaltól.

80. Julianus apostata (K. u. 361—363.) 1 db. réz. Lh. 
Róma vidéke Haan Antaltól.
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81. Jovianus (K. u. 363.) 3 db. réz. Lh. Róma vidéke 
és Gyula határa, 2 db. Haan Antaltól, 1 db. M ogyoróssytól.

82. Valens I. (K. u. 364—369.) 7 db. réz, Lh. Gyula 
határa és Róma vidéke. 5 db. id. M ogyoróssy Jánostól, 
1 db. Haan Antaltól, 1 db. Szigethy Klementinától, és 1 
db. ezüst id. M ogyoróssy Jánostól.

83. Gratianus (K. u. Szerémségben született 367—396.) 
3 db. réz. Lh. Róma vidéke. 2 db. H. A. 1 db. Szigethy KI.

8 4 . II. Valentinián (375—392.) 5 db. rés. Lh. Róma v i
déke és Gyula határa. 2 db. Haan Antaltól. 3 db. id. Mo
gyoróssy Jánostól.

b) B y z a n c z i érm ek.

1) Phocas (K. u. 602—610.) 1 db. réz, Haan Antaltól.
2) Michael II. Balbus fiával Theopillel (K. u. 820—829.) 

1 db. réz, Haan Antaltól.
3) VI. Leo a bölcs (K. 11. 886—911.) 2 db. réz, Haan 

Antaltól.
4 . Romanus II. (K. u. 959—963.) 1 db. r. Haan Antaltól.
5. I. Manuel Comnenus (K. u. 1143— 1180.) 2 db. réz, 

Haan Antaltól.

a) Hazai érmek.
^Lrpád. TiámToéli l£irál3rol2: pénzei.

1. S z e n t  I s t v á n  dénárja (sikitett Brachtratum) 
038. A v. kidomborodott kört képző gömböcskék közzül 
ifelnyúló kereszt, csúcsától következő felirattal : „STEP- 
H A N U  R E X “ R v. „REGIA Cl W IT  A S “ i db. ezüst, id. 
M ogyoróssy Jánostól.

2. I. A n d r á s  dénárja (sikított) 1061, A v. oldalon egy  
kis körvonalból kinyúló s hármas vonalból álló kereszt 
ágait tevő körvonalon kívül: „A N D R E A S f  R E X “ R v. 
„PANO NIA t “ körirattal. 1 db. ezüst, id. M ogyoróssytól.

3. I. B é l a  (sikított) pénzei 1063. A) felnyúló kereszt 
kezdeténél „BÉLA D U X “ körirattal, magában a kereszt 
alja kiegészítéséből egy  másik kereszt, a körbeli kereszt
nek első és negyedik udvarában átellenesen kis három
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szögek, a második és harmadikban ismét átellenesen két 
kis keresztecskék domborványai látszanak. R v. oldalán, a 
korabeli ábra példányunkban ismeretlen, de ha Schönwisner 
(notitia Hungáriáé numarie, Tabula I. Nro 17. fig. 18.) össze
hasonlítjuk, annak egyikének tarthatjuk, jelesen „PANO - 
N IA “ vagy „P A N N Ó N IA “ 17-ik számúval. 3 db. ezüst, 
id. M ogyoróssy János és Haan Antaltól.

4 . S a l a m o n  dénárja (sikitott) 1074. a) Av. a király 
képe, szélt képező köriratban — — LOMON — — E X  
betűkkel R v. panonia némely egyes betűi kivehetők. 1 db. 
ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

b) A v. Salamon király képe, kezében kereszt, hasonló 
az előbb Írthoz. R v. hasonló az előbb írthoz — töredékek. 
4  db. ezüst, Haan Antal és id. M ogyoróssy Jánostól.

5) S z e n t - L á s z l ó  dénárja (sikitott) 1077—1095. a) A v. 
a körtképző koszorún kívül nyúló keresztbe végződő k e
reszt és a koszorú négyszegletei közt is keresztecskék  
szemléltetnek, s mindezeket a kereszt négyszögletébe be
osztással — a koszorú és karima között „LADIKÉ. AVt,' 
R E X  körirat olvasható, R . oldalon egy kereszt, melynek 
négyszegletei közt háromszögek látszatnak mint az előb
binél b) más példány, de kisebb (sikitott) 2 db. ezüst, id. 
M ogyoróssy Jánostól.

c) Más példány, még kisebb (sikitott) egyik  oldalon 
jobbra néző arc körkoszorúban, 1 db. ezüst, Dr. Dubá- 
n)ú Jánosné szül. Hüke asszonytól.

6. K á l m á n  dénárja — i i i4 — 3 db., ketteje egyidejű  
és alakú a) A. oldalon a koszorúból álló körön kinyúló, s 
ágain keresztet, annak szegleteiben és igy négy dombor 
pontocskákat viselő kereszt szemléltetik, 2 db. ezüst, id. 
M ogyoróssy Jánostól. 1868.

b) az előbbieknél kisebb A. kihajló kereszthegyü  
négyszegnek belsejében egyenlő szárú kereszt szögletei
ben pontocskákkal, R . oldalon egyenlő szárú kereszt szög
leteiben pontocskákkal egy  körvonalban szemlélhetők, 1 
db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól. 1871.

7. II. Béla (a vak) (sikitott) karimás dénárjai i i4i. a) 
A. a koronát viselő király trónon ülve jobb kezében ke
resztes jogárt, baljában keresztes gömböt tart, R . oldalon 
az előbbi ábrának átnyomati űrje. b) A. recsés karimájú



egyenlő szárú kereszt négyszögletei közt holdak felett 
domborpontocskák, R . két körvonalban „B ÉL A “ név el- 
tagoltan, — a körben benn pedig háromszögek összeil
lesztett hegyeivel keresztet képeznek, 2 db. ezüst, id. Mo* 
gyoróssy János és Haan Antaltól.

8. III. B é l a  dénárjai 1196. a) A. három illetve szív  
alakú paizsban a kettős kereszt, s a körző vonalon  
belől eltagoltan „BÉLA R E X “ körirat, R . két egyenes  
vonal között hét, vagy nyolc pontocskák, és ezek felett 
öt tornyocska, a vonal alatt pedig csillagok és egyéb áb
rák látszanak, b) U gyanoly kiállitásu és alakú, de szélei 
elmállottak. (Schönwisner tab II. Nro 45. és Rupp tab V. 
Nro no.) 2 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól

9. I m r e  k. pénzei i2o4. a) A. recés kül- és belső  
sima körvonalban kettős kereszt, annak felette jobbról 
hatágú csillag, balról a hold felfelé álló szarvai közepén pon
tocska s a kereszt felső szögletében keresztek, a kereszt alsó 
szárai m ellett két oldalról madarak, a kereszt aljánál vagyis 
alatta két oldalról szembenéző koronás fők, R . oldalon a 
körvonal közt „f MONET A  R E G IS P SC A V O N IA  f “ kör
irat, a körben balról jobbra szaladó nyest, felette és alatta 
hatágú gömbös csillag, 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy J.-tói.

b) Mindenekben A. és R . hasonló ábrákkal e llá to t
tak a megemlitett madarak hiányozván, s azok helyet „E. 
R .“ betűk látszatnak. 10 db. ezüst, id. M ogyoróssy, Haan 
és többek, jelesen Dr. Dubányi Jánosné sz. Hüke V ik
toria és Zay Juliánná.

10. II. A n d r á s  pénzei (sikitottak) 1235. a) A. oldalon 
kettős kör vonalban koronát viselő, jobbjában egyenes 
kardot, baljában keresztes gombot tartó szembenéző fő, 
R . szivalaku paizs négy pólyával, oldalain három-három 
gombékkel, az egészet két körvonal gömbökkel veszi kör
be 1 db. ezüst, Haan Antaltól.

b) Ugyanazé, az előbbinél valamivel nagyobb A. Is
meretlen ábra az alsó körből felül kinyul, R . hegyes fe
delű gombos tornyok közt felül kereszt, és isméretlen 
ábra alant, 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

n. IV. B é l a  király (Sclavoniai pénzei 1205—1270.) a) 
A. oldalon kettős kereszt felső jobbszögében csillag, bal
szögében felfelé állított szarvú hold ; — a kereszt alj ol-

156  M U Z E Ü M Ő R I J E L E N T É S .



M Ü Z E U M Ö R I J E L E N T É S . 157

dalain szembenéző koronás fők, az alsó kereszt szárainál, és 
a felett k is karikákkal, R . oldalon két hatágú gombos 
végszárú csillag között a futó nyestet „f MONET A  — 
REG IS P SC L A V O N IA E “ körirattal. — (Rupp. t. VII. 
figura ío ó— 197.) 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

b) Ugyancsak m. o. pénzei (1205—1270.) ism eretesek, 
A. oldalon — koronát viselő két ülő jobbjában liliomos 
jogárt, baljában keresztes almát tartó királyoknak jobb
ról: „BÉLA R E X “ — balról „R E X  SC S“ felirat, R . ol
dalon az ülő boldog szűz fejsugárakkal környezve, jobb
ját mellén, baljában liliomot tartva egyik  oldalán „f SANC- 
T A  M A R IA “ körirat szemlélhető — szakértők a fennem- 
litett koronás főket IV. Béla és V -ik István együtt ural
kodott királyokénak tartják 17 db. réz, id. M ogyoróssy  
János, Haan Antal, Br. Drechsel György, Dénes János, 
K ubek Sándor, Püspöky Alajos, K enézy Csatár és többek.

12. V. I s t v á n  király (1270—1272.) A) trononülő koro
nát viselő király két csillag közt, jobbjában keresztes al
mát baljában egy hatágú csillag m ellett keresztes jogart 
tart, jobb könyöke alatt, valószinü „H“ betű R . Még el
választott sorok felsejében két csillag között S betű, 
„TEPN,“ ez alatt „ATI R E “ ez alatt két csillag közt 
„*X*“ betű szemléltetik. (Rupp. t. VIII. fig. 205. 1 db. 
ezüst, Haan Antaltól.

13. í v .  vagyis Kun-László pénzei (1290.) a) S ikolt: 
A. ^  betű szerű em elvényen kettős — apostoli-kereszt — 
R . üres helye az emlitett tárgynak (Schönwisner t. II. Nro 
68.) 1 db. ezüst, Márky Istvántól.

b) A. koronás jobbra néző fej „ L A D IS L A ------ R E X
köriratban R . oldalon balra néző dárdával sárkányt le- 
tipró ábra 1 db. ezüst, Márky Istvántól.

b) A. oldalon két liliom között torony, R . oldalon 
kört képező ciráda közt ismeretlen jel. (Rupp t. IX . Nro 
260.) t db. ezüst, Márky Istvántól,

c) A. oldalon két tárgy között oltár felett (?) kettős 
apostoli kereszt R . ismeretlen ábra. 1 db, ezüst, id. Mo
gyoróssy Jánostól.

III. András k. p. (1290—1301.) A. koronát viselő szem
közt néző királyi fő, jobbjában egyenes kardot (?) baljá
ban négy pontba nyúló jogárt tart, R . oldalán három to-
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rony, két em eletesek, a két szélsők felett hat gömbön a 
középső alatt pedig hasonló hat gömbön álló rózsa szem
léltetik. i db. ezüst, M ojsisovics Vilmos.

b) "V“e g y e s  liázloeli lrirá,l3rol£ p én zei.

14 . Venczel király (sikolt pénze 1303.) A. szembenéző 
feje a királynak R . oldala kivehetetlen, egyez a Rupp X II. 
tab. 334. száma alatt közlöttek 1 db. ezüst Mojsisovics 
Vilm ostól.

15. Bajor Ottó (1305—1308.) csorba pénze, A . kettős 
körvonalba kettő szelt paizsba a négy pólya és kettős ke
reszt — R . kettős körvonal közepén ism eretlen ábra, a 
köriratból eme szó V N G A R  — — — kiolvasható. 1 db. 
ezüst, M ojsisovics Vilmostól.

16. Róbert K ároly pénzei (1308—1342,) a) arany A. le
vél alakú körben jobbról hét, balról ismét hét ágú csilla
gok közt a boldog szűz; ez oldali körirat: „SIT.T“ (tibi) 
„X T E “ (Christe) „D A T “ (datus) „Q “ (quem) „TV “ (tu) 
„REG IS“ „ISTE D V C A “ (ducatus) R . egy kétfelé osztott 
térnek mindenik oldalán összezúzott alakok, ezt körző kör
irat olvashatlan. 1 db. arany id. M ogyoróssy Jánostól.

b) A. oldalon koronát viselő fő körül, körirat; MO
NET A REG IS K A R  VET* R . oldalon szembenéző koro
nás fő, azon kívül kör irat nincs, itt a kettős kereszt felső 
és alsó ágai között két-két liliom, a kereszt alatt két ol
dalról szembenéző koronás fejek, s azokon mindegyiken ma
dár áll. (Rupp t. XIII. Nro 385.) 2 db. ezüst, Haan Antal 
és Mojsisovics Vilmostól.

c) A. oldalon! „f MONET A K A R Ó É I REG IS hVN- 
G A R IE “ kettős pontozatu körbeli körirat alatt trónon ülő 
fején koronát, jobbjában jogárt, baljában keresztes göm
böt viselő király, trónjából két oldalt liliom levélkékkel; 
R . oldalon „f hONOR REG IS IVDICIVM D IEIG IT“ 
elkopott körirat közt ferdén állított paizsban a négy po
lákkal jobb oldalon, — a balon pedig öt keresztecske 
egymás felé helyezve, és a koronát viselő sisakból 
a strucz madár csőrjéből kifolyó tollak szemlélhetők. (Rupp 
tab. XII. Nro 342.) 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

17. I-ső vagyis Nagy Eajos (1382) pénze A. oldalon:



„— — — ETA  LODOVIC — “ köriratban egy  jobbra 
néző fej, némelyek szerint a pénzverdéi főnöké (Mór ne- 
vüjé (?) R . oldalon: — GIS H V N G A R E “ köriratban
az apostoli kettős kereszt, s ennek felső ágai közt két 
felöl liliom, alatta egy-egy  kis pont. (Rupp, tab X V . Nro 
4 2 . — Schönwisner tab III. Nro 97. 1 db. ezüst, id, Mo- 
gyoróssy Jánostól.

18. I. Mária (1382—1386) pénze : a) A. oldalon az apos
toli kettős keresztet : „f MONET A  M A R IE “ veszi köz
be ; R , Oldalon „REG INA V N G A R IE “ körirat közt há
rom ágú korona alatt M betű, s annak két oldalai mellett 
liliomok vannak. (Schöwisner t. III. Nro 105.) (Rupp t. X V . 
Nro 429.) b) A. korona, R . apostoli kereszt. 2 db, ezüst,
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id. M ogyoróssy Jánostól.
19. Zsigmond király (1387—ri-37.) pénzei a) A . oldalon 

M ONE-TA SIGISMUN D l -------------------------------------kör
vonalon köriratban, három liliom hegybe nyúló korona, 
R . oldalon egy  fejű kitárt szárnyú sas látható — az ezt
körbe fogó körirat elkopott. 1 db. ezüst Prág Józseftól.

b) A. oldalon tompa végbe menő paizst körzi „MOn 
SIG IS-M VNDI“ körirat R . oldalon: az apostoli kampós 
keresztet m elynek szögeiben „S E “ jelzők vannak : ,,R E 
GIS V N G A R IE “ körirat vett körbe. (Rupp t. X V . Nro 
434.) 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

20. I-ső W ladislaus (i4 4 o— 1 4 4 4 ) a) A . körirat : M. 
W L A D ISL A I R E G IS“ alatta a kettős kereszt R . hármas 
összetett pajzsban sas, a lithvániai lovag, és a négy fo
lyók mind a két oldalain a jelvények elkopvák, (Rupp t. 
X V I, Nro 459—4 óo. Schönwisner t. III. Nro 116—117—119.) 
id. M ogyoróssy Jánostól.

b) A. „MOnETA W E A D IS L A I“ körirat alatt — há
rom ágú korona R. oldalon két részre osztott paizsban, a 
négy folyó és az apostoli kereszt. (Rupp t. X V I. Nro 
457.) 2 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

c) Ugyanannak pénze: A. „f M OnETA W L A D IS 
L A I“ köriratban jobbra néző koronát viselő sas, R . „ fR E -  
GIS V N G A R  ET CETA“ köriratban kétfelé osztott paizs 
korona nélkül a négy pólyát és apostoli keresztet viseli. 
(Rupp t. X V I. Nro 452. és Schönwisner t. V. Nro 172.) 
1 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.
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21. Hunyady János kormányzó (i4 4 6 —1452.) fél darab
a) A. oldalon a pólyás vért köriratából (R egi Vngarie) e l
kopott betűk. R . oldalon a kampós kettős ágú apostoli 
keresztet körző köriratból („Tempore“ szó elkopott be
tűi után) „IO H A N IS“ név olvosható. 1 db. ezüst, id. 
M ogyoróssy Jánostól.

b) Ugyanannak ép pénze. 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy tói.
22. V. László utó szülött — posthumus (U52—1457.) A. 

„MON L A D ISL A I R E G IS“ körirat. között az apostoli ke
reszt két ágai közt „K. R .“ jelvények, R . oldalon össze 
tett három paizsban a pólyák, oroszlány, és az osztrák 
kötelékek (Rupp tab X V II. Nro 4 8 3. — t. X V III. Nro 
498.) 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

23. I. M átyás király (1458—1490) pénzei a) A. koronát 
viselő jobbjában hosszú nyelű bárdot, baljában keresztes 
gömböt tartó Sz.-László állva, eme köriratta l: „S L A - 
D ISL A  I V S  R E X  szemléltetik, R . oldalon a kisdedet 
jobbjában tartó koronát viselő szent szűz „M A TH IASD J 
R  V N G A R IE “ köriratban, 1 db. arany, id. M ogyoróssytól,

b) A. ,,M OnETA M A TH 1E DE“ köriratban kétfelé  
osztott paizs jobb oldalán a négy pólya, baloldalán balra 
iramló oroszlány, R . koronából felnyúló apostoli kereszt 
„REG IS hU N G A R IE “ köriratban (Schönwisner IV. Nro 
153.) 2 db. ezüst, Haan Antal és id. M ogyoróssy Jánostól.

c) A. „ f  MONET A M ATIE R E G IS“ köriratban ágon 
álló jobbra néző csörjében gyűrűt tartó holló, R . az or
szág koronázott cimere „REG IS hV N G A R IE “ körirat
ban (.Schönwisner t. IV. Nro 151.) 1 db. ezüst, id. M ogyo
róssy Jánostól.

d) A. négy részre osztott paizsban, a pólyák kettős 
kereszt, a dalmatiai fejek és a besztercei oroszlány, kö
zépen a családi holló — csérjében a gyűrűvel „M ATHIE  
R . hV nG A R IE “ köiratban, R . „P A T R O nA  H VnG A- 
R IE “ köriratban a kisdedet jobbján tartó sz. szűz szem 
léltednek. (Schönwisner t. IV. Nro 155) 2 db. ezüst id. 
M ogyoróssy Jánostól.

2 4 . II. Ulászló (1516.) a) A. „M. W L A D ISL A I R  
V n G A R I“ köriratban a hazai és társországok cimere R . 
„PA T R O n-V nG A R “ köriratban a jobbján kisdedet tartó Sz.



M. képével (Schönw: t. V , Nro 169—170.) 2 drb ezüst Haan 
Antal és id. M ogyoróssy Jánostól.

b) A. oldalon „PA TR O n f  J f  V n G A R IE “ körirat
ban a kisdeddel a b. sz. R . „*W LADI.SLAI * R  V n- 
G A R I * 1513.“ köriratban a hazai és társországok cimerei 
K  I C jelvényekkel. 1 drb ezüst id. M ogyoróssy Jánostól.

25. II. Lajos (1516—1526.) p én zei: a) A) öt részre osz
tott paizs felett és alatt, * gömbü rózsa, a paizs felsejében  
a hon, oldalt a társországok, középen családi cim erével —- 
R ) K  I A  jelvények közt a sz. szüsz jobbján a kisdeddel 
(Rupp t. X X IV . Nro 591) 1 drb ezüst id. M ogyoróssy Já
nostól.

b) A) oldalon az előbb em litett cimer körirata: „LV- 
DOVICVS. R . V N G A R : 1521.“ R) oldalon a boldogs. szü
zet a kisdeddel „PA T R O nA  | V n G A R A .“ oldalán K. | A  
jelleg közzé. 2 drb ezüst, id. M ogyorossy és Haan A n 
taltól.

c) az előbbihez hasonló, azon m egjegyzéssel, hogy  
rajta az 1526-iki évszám, valamint többi jelvénye is ép.

26. János király nejének az özv. Izabellának arany 
pénze (1581.) ép példány A) a boldogs. szűz jobbján a k is
ded, s azt következő körirat k ö rzi: „IOHAn * SIGISM  f  
* R  * V n S. F. V. * B) „ISABE * D * G * REG. V n- 
G A * 1581.“ köriratban: koronával födött paizs jobb o l
dali felső része első udvara négy részre van osztva, — 
m elyben hármas dombból kinyúló félfarkas — a Szapolyai 
család cimere a magyar apostoli kereszt a négy pólyával 
s egy  egyszarvú — (szinte a Szapolyai család címerhez 
tartozó); a felső második udvarban a len gyel egyfejü — 
kiterjesztett szárnyú sas ; — a harmadik udvarban -— csecse
mőt nyelő kunkorodott alakú milánói k ig y ó ; végre a ne
gyedik advarban Dalmátország három koronát viselő fejét 
ábrázoló cimer. 1 drb arany, id. M ogyoróssy Jánostól.

27. I. Ferdinand m. kir. p én zei: 1528-ból egy, 1529-ből 
egy, 1531-ből egy, 1535-ból egy, 1537-ből egy, 1539-ből egy, 
1542-ből, 1544-ből kettő, 1545-ből egy , 1547-ből egy, 1548-ból 
kettő, 1549-ből egy, 1551-ből egy, 1553-ból egy, 1554-ből egy, 
1555-ből egy, 1557-ből két, 1559-ből két, 1560-ból két, 1561-ből 
egy, 1562-ből két, 1563-ból két, A) oldalon „PA T R O N A  | 
V N G A R IE “ köriratban a boldogs. szűz a kisdeddel R )

11
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„FÉRD. D. G. R . V N G “ köriratban a haza s birodalmi 
úgy a társországok cimerei többnyire év számjaikkal, de 
van a nélküli. Ö sszesen harminc darab, azaz 30 drb ezüst 
többektől.

28. Miksa m. k. pénzei (1564—1576.) A) és R ) az előbbi 
irattal az év számjai u. m. 1564, 1566, 1567, 1569 és 1571.) ki
vételével a jelvényekre vonatkozva m egegyezők. 7 drb 
ezüst többektől.

29. R udolf magy. kir. pénzei (1576—1608.) A) oldalon 
„P A T R  * I 1534 [ H V N G “ köriratban a sz. szűz a kisded 
gyerm ekkel — K  j B  — jelvénynyel oldalt. R ) „R V D  II. 
R O  I. S. A V . G. H. R . köriratban m. o. dal. cseh és 
ausztriai címer. — b) c) d) hasonló az 1581. ép, az 1589-iki 
(csorba) és az 1593-iki ép. 4  drb ezüst id. M ogyoróssy Já
nos, Haan A. és többen.

30. II. M átyás m. k. (1619.) p én zei: a) A) oldalán : 
„M A TH IAS II. R . I. S. AVG. G. H . BO. R . * körirat
ban N I B “ köriratban Magyarország címere. R) „PAT- 
R O N A  H V N G A R  i6 i9 .“ köriratban a boldog szűz a k is
deddel. b) c) d) e) f) g) h) 1611, 1616, 1617, 1619, 1620. és két 
elkopott évű — összesen 7 drb ezüst id. M ogyoróssy J.-tól

31. II. Ferdinand m. k. (1619—1637.) pénzei ; a) A) ol
dalán a boldogs. szűz a kisdeddel P A T R O N A  H V N G .“ kör
iratban R) „FÉR. II. D. G. R . I. S. A . G. | H. B. R E X “ 
csorba, köriratban az oszt. címere fele „1628“ évszám. 1 drb 
ezüst Haan Antaltól.

b) másik ez előbbihez hasonlít egyik  köriratban 1623. 
évszámmal. 1 drb ezüst id. M ogyoróssy Jánostól.

32) III. Ferdinánd m. k. (1637—1657.) a) A) oldalon: 
FÉ R . III. D. G' R . I. S. A . G. H. B. R . köriratban az 
ország címere K  | B  jelvénnyel. R) oldali „PA T R O N A  
H V N G A R “ köriratban a sz. szűz balján lévő kisdeddel. 
1634. évszám i. d. ezüst id. M ogyoróssy J.-tól.

b) A) U gyan azé: a hazai korona nélküli cimer, két
oldalán K  I B  jelvények „FÉR. I I I . ----------------- FI R .“
b) R) a boldogs. szűz a balján tartó kisdeddel következő 
köriratban: „P A T R O N A  H UNG A 1652,“ szemlélhető. 3 
drb ezüst id. M ogyoróssy J.-tól.

33. I. Lipót m, k. (1655—1657—1705.) a) A) oldalon a 
boldog, szűz a kisdedet balján tartja — eme köriratban;
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„PA T R O N A  (ezután alant a haza címere) HVNGRIE (1675.) 
R) „LEOPOLD C. R. I.“ (ez után) „XV .“ — „S. A. GE. 
HV. BO. R E X .“ köriratban a király balra néző babér 
koszoruzott melképe. — Ugyanannak 1676, 1679 és 1683-iki 
hasonnemü s jelvényü pénzei. 4  drb ezüst többektől.

b) Ugyanannak i6 4 4 -ki és 1673-iki az előbb Írott jel
vényekkel körül irt „VI“ 2 d. ezüst többektől

c) Ugyanannak 1694., 1695. és 1697-ki „3“ krajcáros 
pénzei, a körül irt jelvényekkel. 3 drb ezüst többektől.

d) Ugyanannak A) „P A T R O N A  H V N G A R . 1677.“ 
köriratban a szűz Mária a kisdeddel R) „LEOP. D. G. R . 
I. S. A. G. H VN. R E “ köriratban „K | B “ jelvények k ö 
zött a haza korona nélküli címere, 1 drb többektől.

e) A) P —N betűk között a baljában tartó kisdedet 
sz. Szűz alatt P O L T U R A , és az alatt „1699“ évszám. 1 d. 
ezüst.

f) A) hasonlóan másik 1700. évszámmal. R) „LEO
PO LD D. G. R. F. S. A. G. H V. BO. R E X “ körirat
ban a király babér koszoruzott balra néző melképe. 1 drb 
e2Üst.

g) A) LEOP. D. E. R . I. S. AVC. H V . R E X  kör
iratban K I B  között a haza koronás címere. R) „P H “ 
betűk közt a kisdedet jobbján tartó sz. szűz képe, ez alatt 
„D V A R IV S “ (*) ez alatt ismét 1703. évszám. 1 drb ezüst 
többektől.

h) A) „LEOPOLDVS D. G. R . I. S. A . G. H. B. 
R E X .“ köriratban a király koszoruzott mellképe. R) her
cegi korona alatt kettős várt, az elsőben nap, hold és sas, 
a másikban a hét torony — erdélyi címerek, s ezek aljá
nál „1705.“ év, s ez alatt „P O L T U R A “ felirat, legalant 
pedig egy  koronával fedett paizsban elkopott keresztbe 
állított ismeretlen tárgyak. 1 drb ezüst többektől.

34. I. József m. k. (1705—1711.) a) A) „P A T R O N A — 
H V N G A R IA E  1709“ köriratban fénysugár közt ülő sz. 
Mária balján a kisdeddel, mellettük jobbról C J H  jelvé
nyek közt, alattuk az ország címere ötágú koronát visel 
B  I W  jelvények között. -  R ) „IOSEPHVS. D. G. R . I.

(*) E pénznemek egyike egy morva gera, ketteje pedig egy poltura, négy 
darabja pedig egy garas, vagyis három krajcár értékű vala. M. J.

11*
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S. A . G H. B. R E X “ köriratban a király balra néző fején 
babér, koszoruzott mellén az arany gyapjas rendet viselő  
mellképével, alatta foglárban 3-mas szám látszik. 1 drb e.
Mogyoróssy Jánostól.

b) A) JO SE P H . D. C. R . I. S. A. C. H. R E X .“ kör
iratban hasonló alakban a király balra néző arccal. R ) ol
dalon P I H  betűk között a boldog szűz képe, balján k is
dedét tartja, alatta „P O L T V R A “ az alatt évszám „1700“ 
szemlélhető. 1 drb e. M ogyoróssy Jánostól.

c) A) IOSEPH. D. C. R . I. S. A. G. H. B . R E X
köriratban a király hasonló alakban. R) P  | H betűk kö
zött a sz. Mária az elébb leirt helyzetben, alatta : „POL
T V R A “, az alatt pedig „1710“ évszám. 1 d. e. id. M ogyo
róssy Jánostól.

35. III. K ároly m. k. e. n. VI. r. cs. (1712—1740.) a) 
A) „CAROLUS. D. G. R . I. S. A. G. H. B . R .“ körirat
ban a király hasonló alakú képe. R) „P | H “ betűk kö
zött a boldogs. szűz hasonló ábrája, alatta „P O L T U R A “ 
az alatt évszám „1717.“ 1 drb ezüst id. M ogyoróssy J.-tól.

b) A) R) mindenekbe hasonló „1730“ évszámmal je
lelve. 1 drb ezüst id. M ogyoróssy Jánostól.

c) A) „P A T R O N A  H UNG A. 1733.“ R) öt ágú koro
nát viselő ország cimer, körirat: „CAP. VI. D. G. R . I.
S. A . G. H. B . R .“ 1 drb ezüst. Császár Károlytól.

36. Mária Terézia m. k. (1741—1780.) a) A) „PA T R O N A  
REG. H U N G A  1745.“ köriratban: sz. Mária, jobbján a k is
deddel baljában jogart tart, alatta X V  számmal. R) „M. 
T H ER ES. D. G. R E X . H V . BO. A. .A . köriratba, balra 
nézve mellképével. 1. drb ezüst id. M ogyoróssy Jánostól.

b) c) A) fénysugarak közt ülő Sz. M. a kisdedet bal
ján tartja, — oldalt: „P | H “ betűk, „17 | 63“ év és 1765. 
számok, K  | M betűk, alant P O L T V R A “ felirat. R) a k i
rályné balra néző rnellképe „M. TH ER. D. G. R . I. G. 
E, H V. BO. R E G .“ 6 drb réz, többektől.

37. d) A) oldalon : PATRONA | HVNGARIAE“ körirat
ban fénysugarak kÖ2t ülve a boldog sz. fiát balján a jogart 
jobbjában, lábainál a hold szarvaival felfelé állítva, R) M. 
THERESIA D. G. R. IMP. G. H. BO. REG. 1763.“ köriratban 
a magyarországi cimer. e) Ugyanazé az említett ábrával 
és jelvényekkel 1766. évszámmal. 7 drb réz, többektől.
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f) Ugyanazé az em lített jelvényekkel 1767-ik évszám
mal. 2 drb réz.

g) Ugyanazé A) oldalon fejedelmi koronával fedett, 
jobbról babér, balról olaj-ág közzé helyhezett vízmentesen  
két részre osztott paizs felső részében nap, hold és egy -  
fejü s a s ; első részében fölül négy az alatt három vártárgy  
— címerrel. — R) oldalon háromszegü v ér tlen : „EIN | 
GRESCHL“ felirat, az alatt évszám 1763. szemlélhető. 1 drb 
réz, többektől.

38. II. József (1780—1790.) ezüst tallérja. — A) „S. 
MARIA MATER DEI | PATRONA HUNG 1783. X “ körirat
ban a koronát viselő körül vett fénysugárban ülő — jobb 
kezében keresztes gömböt, balját magasban tartó — kis
deddel — lábát a félholdon pihentető szűz Mária képe. 
az alatt egy kisded keretben pedig B betűvel szem lélte
tik. -  R) „IOS. II. D. G. R. IMP. S. A. | G. H. B. REX. 
A. A. B. G. L.“ köriratban a két angyal által tartott apos
toli korona alatt magyarország címere a négy folyóval és 
kettős kereszttel, melyet a Mária Terézia ideje alatt ala
pított katonai nagy lovag rendjéről lecsüngő kereszt diszit, 
középen a babér és pálma ágak — lap szélén „VIRTUTE 
ET EXEMPLO“ jelmondattal. 1 drb ezüst tallér id. M ogyo- 
róssy Jánostól.

39. I. Ferenc m. k. (előbb mint II-dik római, utóbb 
ausztriai császár 1792—1835.) A) „S. MARIA MATER DEI | 
PATRONA HVNG. 1834“ köriratba fénykörbe üllő jobbjá
ban jogart, baljában a kisded Jézust tartó, koronát viselő, 
lábát a félholdon pihentető szent szűz képe, ez alatt „20“ 
szám áll. R) FRANC. I. D. G. AUST. IMP. HUNG. B. L. V. 
G. L. IL. REX. A. A. balra néző babért viselő mellképe, 
az alatt „B“ betű jelvény. 1 drb. e. id. M ogyoróssytól.

4 0. V. Ferdinand m. k. 1835—1848.) a) A) SZ. MARIA 
1ST. ANNYA;‘ alatta magyaírország koronás címere „MAGY. 
OR. VEDŐJE i8 4 8 “ köriratban a szent fényű sugarak kö
zött ülő, jobbjában jogart, baljában a kisdedet tartó szűz 
Mária képe. -  R) V. FÉRD, MAGY. H. T. ORSZ. KIRÁLYA 
ERD. N. FEJED.“ köriratban a fején sz. István koronáját 
vállán palástját, oldalán kardját viselő, jobbjában jogart, 
baljában a keresztes almát, balra néző vas lemezt viselő  
álló király alakja. 1 drb arany id. M ogyoróssy Jánostól.



a) A) „SZ. MARIA IST. ANNYA | MAGY. OR. VÉDŐJE 
i848.“ köriratban fénysugárok közt ülő, jobbjában jogart 
balján a kisdedet tartó sz. Mária képe, alatta „20“ szám. 
R) „V. FÉRD. MAGY. H. T. ORSZ. KIRÁLYA ERD. N. FE
JED.“ köriratban a király babérkoszorus balra néző mell
képe, alatta: K. B. betűk, 2 drb ezüst id. Mogyoróssy-tól.

d) A) „S. MARIA MATER DEI | PATRONA HUNG. 
i848.“ köriratban a boldog szűz előbb leirt képe a kisded
del, alatta „10“ szám. R) „FÉRD. I. D. G. AVST, IMP. 
HUNG. BO. REX. H. N. V. R. L. V. D. G. L. I. A. A.“ kör
iratban a király előbb említett alakú mellképe, alatta B 
jelvény, 1 drb ezüst id. Mogyoróssy Jánostól.

c) A) „SZ. MÁRIA 1ST. ANNYA ] MAGY. OR. VEDŐJE 
i848.“ kőriratban a sz. szűz fent megirt alakban, alatta 
„10“ szám. R) oldala az előbbihez hasonló. 2 drb ezüst id. 
Mogyoróssy J.-tól.

e) A) MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓPÉNZ“ „ 6 - k “ jel
vény között Magyarország címere a sz. koronát viseli. R) 
„HAT I KRAJCZAR [ 1849 | N. B.“ jelvénnyel. 4 drb ezüst 
id. Mogyoróssy Jánostól.

f) A) „HÁROM I KRAJCZAR [ 1849.“ alatta zöldág és 
„N. B.“ jelvény. — R) MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓPÉNZ“ 
köriratban koronával fedett ország címere ,,3 | ku jelvény 
közt. 3 drb réz id. Mogyoróssy J.-tól.

g) A) „EGY I KRAJCZAR | 1848.“ R) „MAGYAR KI
RÁLYI VÁLTÓ PÉNZ“ 7 drb réz id. Mogyoróssy J.-tól.

4i. Ferencz József m. kir. a) A) „FERENZ J. A. CSÁ
SZÁR“ köriratban a király állva, fején koronát, válán pa
lástot, jobbjában jogart, baljában az arany gömböt balra 
fordulva viseli, alatta „G-Y. F.“ betű jelvény. R) „MA
GYARORSZÁG AP. KIRÁLYA 1868.“ köriratban magyar- 
ország címere felett két angyal a sz. koronát tartva szem
léltetik. 1 drb arany id. Mogyoróssy Jánostól.

b) A) MAGYARORSZÁG AP. KIRÁLYA 1869.“ körirat
ban az ország címere felett két szárnyas angyal a sz. ko
ronát tartja, alatta „I. F.“ — R) „FERENCZ JÓZSEF A. 
CSÁSZÁR“ köriratban babért viselő balra néző melképe a 
királynak alatta „K. B.“ jelvény. 1 drb ezüst id. Mogyo
róssy Jánostól.

c) A) „MAGYAR KIRÁLYI | VÁLTÓ PÉNZ“ körirat
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alatt a sz. István koronája, az alatt ,,20“ KRAJCZÁR az 
alatt „1868.“ évszám. -  R) „FERENCZ JÓZSEF A. CSÁSZÁR 
MAGYARORSZÁG AP. KIRÁLYA“ körirat a babér koszo
rús királyifő balra helyhezve, alatta „K. B.“ jelvénynyel 
1 drb ezüst id. M ogyoróssy Jánostól.

d) Mindenekben hasonló ábrákkal és jelvényekkel 
„1868.“ — 10 KRAJCZÁR-ros. 1 drb ezüst id. M ogyoróssy-tól.

e) f) Mindenben hasonló 1869-iki „20 KRAJCZÁR‘-os 
és „10 KRAJCZÁR“-os 1869-ik évből. 2 drb ezüst. M ogyo
róssy Jánostól.

g) Mindenekben hasonló 1870-ik évi „20 KRAJCZÁROS
1 drb ezüst id. M ogyoróssy J.-tól.

h) A) „MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓPÉNZ“ körirat alatt 
az ország címere felett két angyal a koszorút tartja. — 
R) babér koszorúban „4“ „i868“-ki krajcáros „K. B .“ 
jelvénnyel. 2 drb. réz id. Mogyoróssy J.-tól.

H u n -p én z .

A t t i l a  p é n z e  A) oldalon balra iramló, fejét fel
tartó ló, melynek szegyénél e betűk „TOS“ olvashatók.

R) oldalon jobbra néző szakálatlan arcképtől, félkör
ben, homloktól az álig lefele a pénz széle felől nézve 
„ATIVLA“ felirat szemlélhető.

(Pálma K ároly : „Notitia Rerum Hungaric. Editio  
Tyrnaw: 1770. Tom. i-ső pag. 17. — ismét „Vincenzio natule 
Scotti — Deila Rarita D elle M edaglie Antiche. Firenze 
MDCCCII) — ,372-ik lap.) Leihelye dombegyházi puszta 
1861, 1 d. e. id. M ogyoróssy Jánostól.

Erdély országi fejedelemségi pénzek.

1. Bocskay István A) „STEPH. D. G. HUN. TRAN. P. 
ET. SICVL. COM.“ köriratban balra néző — bajuszt sza
káit, és vaslemezt viselő — fö R) két csillagrózsa közt 
„III“ szám, ez alatt jobbról — tompa végbe futó paizsban 
Magyarország, középen hasonló paizsban — a B ocskay  
család címere a balról jobbra iramló hatágú farkú medve 
első lábával nyilat feltartva — a baloldali hasonló paizs
ban szem léltetnek; ezek a la tt : GROS. ARG. TRIP.
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REGNI. HVNGAR. *1607* felirat. 2 db. ezüst. id. M ogyo- 
r ssy  Jánostól.

2. Báthory Gábor A) „GROSSVS. REGNI. TRAN. kör
irat alatt jobbra néző egyfejü — lábait és szárnyait ki
tárt sas, mellén egy  kisded vért a Báthory család sárkány 
fogait viselé, aljánál „N | B“ jelvény betűk szemléltet
nek. A) fejedelmi fövegen, illetve — korona tetején gomb, 
két oldalai szomszédságában „16 J iou évszám, ezek a la tt: 
„GAB. BATHOM e név alatt „D. G. PRIN.“ ismét ez alatt 
„TRAN.“ felirat. 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

3. Bethlen Gábor a) A) „PAR. REG. HVN. DOM. SIC. 
CO OD. RAT. DVX. 1623. köriratban Szűz Mária a kisdedet 
jobbján tartja, oldalt „N | B “ betűs jelvénnyel. R) „GAB. 
D. G. SA. ROM. IM. BT. FRAN. PRIN. * köriratban két 
részre osztott paizs, a négy pólyával, s az apostoli keresz
tel, középen a Bethlen család (szembe néző nyíllal átlőtt 
hattyuka) ábrázolja, 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

b) Mindenekben hasonló »,i624>* évi pénz. 1 db. ezüst. 
N agy K ároly tói.

c) A) „GAB. D. G. SA. RO. I. ET TRAN. PRIN.“ kör
iratban koronával fedett s előbbirtt cimer és jelvénnyel. 
R) „PAR. REG. HVN. DO. SIC. CO. OP. RAT. DVX. 1626“ 
köriratban szűz Mária jobbján a kisdeddel fénysugaraktól 
körül véve. 1 db. ezüst, id. M ogyoróssy Jánostól.

d) A) „GAB. D. G. SA. RO. IM. ET | TRAN PRIN“ 
köriratban balra néző szakálos kócsag tollasmagyar fö- 
veget viselő vaslemezbe öltözött, jobbján jogart tartó férfi 
mellképe. R) „PAR. REG. HVN. DOM. SIC. CO. OP. RAT. 
DVX 1629“ köriratban abroncsos korona alatt négy részre 
osztott paizs, felső jobb oldalán, hegyen bal lábon álló 
jobb lábával szivet tartó repülésre illesztett szárnyú ma
dár ; felső baloldalon nap, hold, és az egyfejü sas, a szé
kelyek  és szászok, jobb alsó részében szétterjesztett szár
nyú és lábú sas, — a baloldal alsó részében a hét ma
gyar vár — végre középen a mell vért pedig a család- 
nyillal átlőtt hattyúit viseli. — 1 drb ezüst ép tallér id. 
M ogyoróssy J.-tól.

4 ) II. R ákócy György. A) „GEORGIVS | RAKÓ. D. G. 
P. T .“ köriratban: balra néző szakállas — kócsag toliak
kal ékesített magyar prémes föveget viselő — vaslemezbe
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öltözött, jobb kezében jogart tartó férfi m ellképe. — R) 
„PAR. REG. HVN. DOM. ET SIC. COM. 1 6 5 6 .» köriratban 
abroncs koronával fedett több részre osztott paizsban — a 
jobb felső szegletben a nap, középen egyfejü  koronás sas 
hármas dombra állított hat küllejü kerék felett, a bal felső  
szegletben a félhold, — ezek alatt jobbról — alól egy  fejű 
szétterjesztett szárnyú és lábú sas, — balról alól a magyar 
hét várak egym ás felett szemléltetnek, az egész címert 
karapós cirádák díszítik. — i drb ép ezüst tallér id. Mo- 
gyoróssy Jánostól.

5. I. Apafi Mihály A) „MI. APA j D. G. P. TR. kör
iratban balra néző magyar föveget vas lemez ruhát viselő, 
jobbjában jogárt tartó szakálas mellkép. — R) „PÁR. REG. 
HVN. DOM. ET SIC. C. GROS. ARG. 1 6 7 3 .“ köriratban, ab-
roncsos korona alatt két háromszegü paizsban a jobb ol
dalon nap és egyfejü sas, a baloldalon csillag m ellett fél.» 
hold, és a hét magyar vár. 1 drb ezüst Gorové K ristóf úrtól.

6) II. R ákóczy Ferencz. a) A) o ldalon: „PRO J LI
BERTATE,“ — e felirat alatt ciráda közt „X“ szám. R) 
Abronts korona alatt az ország cimere : a négy pólyá
val és a hármas hegy középsőjére illesztett koronából 
felnyúló apostoli kettős kereszt. 3 db. réz. Többektől.

b) Ugyanolyan jelvényüek az 1706-ik évről. 4  db. réz. 
Többektől.

c) Ugyanolyan jelvényüek az 1707-ik évről. 7 darab 
réz. Többektől.

d) A) POLTURA“ | A. 170I“ köriratban és K \ B jel
vény között ötágú korona alatt az ország cimere. B) 
„PATRONA * IIUNGARIE“ köriratban a sz. szűz, s balján 
a kisded, x db. réz. Többektől.

e) Ugyanolyan 1705-ki évszámmal. 3 db. r. Többektől.
f) Ugyanolyan 1706-ki évszámmal. 3 d. réz. Többektől.
g) Ugyanolyan 1707-ki évszámmal. 3 d. réz. Többektől.
7) M. Theresia a) A) „M.-THERESIA. D G. | IMP. HV. 

BO. REG.“ köirat alatt babér és zöld ágak között balra 
néző női mellkép. R) „AR. AV. DVX BV. M. P. | TRAN. 
CO. TYR. 1773. köriratban koronázott két fejű sas — szo
kásos állásban, melynek közepén koronával fedett paizs
ban : nap és hold között jobbra néző sas, ez alatt vízszin
tes pólya felett négy, alól három egymásra állított
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összesen hét vár, ezek alatt „H J G“ jelvény, végre ez 
alatt pedig két fél körvonalban ,,20“ szám. 1 db. ezüst, id. 
Mogyoróssy Jánostól.

b) A) fejedelmi korona alatt babér és zöld ág között 
Erdély elöbbirt címere t. i. a nap, hold, sas, és a hétvár 
egy paizsba foglaltan szemléltetnek R) oldalon paizs alakú 
körös cirádák k ö zt: „EIN J GRESCHL | 1765.“ felirattal: 
4 db. réz. Többektől.

Id. Mogyoróssy János.



IV.

P é n z t á r n o k i  j e l e n t é s .

M élyen tisztelt közgyűlés!

A lefolyt 187%-ik évről szóló pénztári jelentésemet van 
szerencsém tiszti kötelességemnél fogva a tisztelt közgyűlésnek 
előterjeszteni, melyet ezúttal annál szívesebben teljesítek, mert 
a pénztár állását a múlt évinél kétszeresen, sőt háromszorosan 
nagyobb számokban adhatom elő.

Bevétetett ugyanis a lefolyt 1875/tí-ik évben:
a) az 1874/5. évi pénztári maradványból . 141 frt 51 kr
b) a m. kir. vallás- és közoktatási miniszter

utján nyert állami segélyezésből . . 150 „ —
c) egyesek adom ányából..............................  1 8 »  — „

ehez járultak főtiszt. Szentkláray Jenő 
török-becsei plébános ur 5 írttal, néh. 
ftdő Székács József superintended 3 
írttal, a Gyulavárost I. takarékpénztár 
10 írttal —

d) alapítványi tők ék b ő l..................................... 25 , »
e) alapítványi tőkék évi kamataiból . . . 30 „ 33
f) egyleti rendes tagok tagsági dijaikból 407 „ 3)
g) pártoló tagok tagsági dijaikból . . . 211 , 33
h) okmány dijakból ...................................... 156 „ 33
i) takarékpénztárban elhelyezett pénzek ka

mataiból ................................................ 9 , 8 *
évi bevétel összesen 1147 írt 59 kr.
évi kiadás összesen 548 frt 66 kr.

Van tehát a pénztárban (takarékpénztári
könyvben elhelyezve) .........................  598 frt 93 kr.
Megjegyezem, hogy a kiadások nagyobb része (321 frt) 

az „Évkönyvek“ kiállítására fordittatott.
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Van továbbá hátralékokban:
100 frt alapítványi tőke kamatjában 6 frt
egyleti rendes tagok tagsági dijában

1874/5-dik évről 24 „
187%-dik » 95 ,

pártoló tagok tagsági ditában:
1874/5-dik évről 3 ,
1875/6-dik „ 38 .

okmány dijakban ......................... 106 ,
Összesen 272 írt kr.

Megjegyeztetik: bogy az okmány dijakban kintlevő 106 
frt nem restantia, hanem inkább reménybeli jövedelem, mert 
kik okmányt kaptak azok mind be is fizették, sőt befizettek töb
ben, kik okmányt — (készen nem lévén) nem is kaptak, — s e  
részben intézkedést kérek.

Remélhető jövedelmek 187G/7-ik évre 
2 uj alapitótag után alapítványi tőkében 200 frt 
675 írt alapítványi tőke 6°/0-tóli kamatjából 40 frt 50 kr.

miután 2 alapitó tag alapítványi tőké
jét már lefizette l874/5-be.

156 rendes tag tagsági dijaikból . . . . 468 ,  — .
226 pártoló tag „ „ ..................... 226 .  -  .
187G/7-ikre bejegyzett 6 uj rendes tag után

okmány díjból .................................... 12 ,  — .
takarékpénztárba elhelyezett s időközönként

a bevételekből elhelyezendő pénzek 7°/0~li
kamatjából remélhető mintegy . . . o o a j a

Remélhető jövedelmek összege 846 „ 50 „
itt szintén megjegyezni szükségesnek látom, hogy az egyleti ta
gok közül tagsági díjakat 187e/7-re többen lefizették, azért nem 
tűnik ki. s nem tűnhetik ki e helyen a tagok valódi száma — 
mely az elnöki jelentésben már előadatván, ismétlését felesle
gesnek találom.

Egybevetés. Van jelenleg készpénz — illetőleg takarék-
pénztári k ön y v b en .........................................  598 írt 93 kr.
alapítványi kötelezvényekben . . 475 frt
hátralékokban .............................................  272 „ — „
1876/7-ik évi remélhető jövedelmek 200 frt 846 „ 50 „
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Meglevő és remélhető jövedelmek :
Alapítványi kötvényekben . . . 675 frt
Készpénz és tagsági hátralékokban . . . 1716 frt 43 kr.

Tisztelt közgyűlés! Ilyen jövedelmet ezen szükség kiabáló 
időben csak lelkesedés, az egylet nemes célja iránti érdekelt
ség teremhet elő. — Tudtommal nem volt még megyénkben 
egylet, mely rövid idő alatt ennyi jó akaratban s pártfogásban 
részesült volna, — és ez egy részről megyénk értelmiségének, 
a polgárok áldozatkészségének, más részről tagadbatlanul tisz
telt elnökünk lankadatlan ügybuzgóságának köszönhető, Isten 
éltesse megyénk lelkes fiait. Isten éltesse a jó ügynek élő derék 
elnökünket!

Midőn ezúttal a lefolyt 1875/6-ik évről szóló pénztári szá
madásomat beterjesztem, — tisztelettel kérem a t. közgyűlést 
méltóztassék azt a múlt l874/5-ről, egy esztendővel ezelőtt be
adott, és még mindig megvizsgálatlanul heverő számadásommal 
együtt mielőbb megvizsgáltatni s engemet a további felelősség 
terhe alól felmenteni.

Ezúttal pedig megköszönve a bennem helyezett bizalmat, 
gyenge egészségi állapotom, terhes hivatali elfoglaltatásom és 
hivatali helyiségem hiánya miatt, az egylet pénztárnokságáról 
ezennel lemondok, kérem ezt elfogadni, mert tovább semmi 
szin alatt nem vihetem.

Mély tisztelettel lévén a tisztelt közgyűlésnek

alázatos szolgája:

Party Ferenc,
egyl. pénztárnok.



Y.
1 . J eg y ző k ö n y v e

a békésmegyei régész- és müvelődéstörténelmi egylet első vándorgyűlésének.
(Felvétetett S z a r v a s o n  okt. 10-kén 1875.)

Jelenvoltak : Göndöcs Benedek apát elnöklete alatt: 
Haan Lajos, id. M ogyoróssy János, Jancsovics István, 
B enka Gyula, Mihálfi József, Dr. Fuksz Ede, Bakay Sán
dor, Sipos Soma, Gajdács Pál, ifj. B akay Péter, ifj. Sipos 
Sándor. Eördögh Lajos, K icska Mór, ifj. Mikolay Mihály 
és Lányi Gusztáv egyesületi tagok ; Zsilinszky Mihály tit
kár és a város szép hallgató közönsége.

1. Elnök a szarvasi főiskolai elöljáróság által eleve  
fölajánlott isk. díszteremben összesereglett nagy közönsé
get — a szarvasi férfidalkar megnyitó éneke után — szívé
lyesen  üdvözölvén, megnyitá az ülést ; lelkes szavakkal 
ecsetelvén a tudományos egyletek, különösen pedig a bé
késm egyei régész- és müvelődéstörténelmi egyesület szép 
hivatását, fölhívta Benka Gyula tanárt és egyleti tagot, 
hogy e mai gyűlésre kitűzött felolvasását megtartani szí
veskedjék.

Benka Gyula elfoglalván az előadói széket, fel
olvasta „K r i s tó  f f  y G y ö r g y  e g y k o r i  s z a r v a s i  
n é p t a n í t ó  é l e t -  é s  j e l l e m r a j z á t “ érdekes ada
tokat közölvén nemcsak az illető tanító küzdelemtel
jes életéből, hanem a múlt század végén és a jelen
nek elején létezett társadalmi állapotokról is. A  kö
zönség élénk figyelemmel hallgatta végig a szép elő
adást, mely egész terjedelmében az egyesületi „Év
könyv “-be felvétetni határoztatott.

2. Ugyanezen gyűlés tárgyául még egy  régészeti elő
adás is lévén kitűzve



Haan Lajos tartott felolvasást az úgynevezett 
történelem előtti korszakról, népszerű magyarázat k í
séretében mutatván be a múzeumunkban találtató  
szebb kő- és bronzkori tárgyakat, je le sü l: három kő
baltát, több obsidian nyiléket, szarvasagancsból k é
szült ijagyat, bronz baltát és csákányt, sarlót, kari
kát és egy kiváló szépségű bronz kardot. Mindezen 
tárgyakat a közönség nagy érdeklődéssel vizsgálta, 
az olvasót pedig a rokonszenv jeleivel halmozta el. 
Ezen értekezés is az „É vkönyvében  fog megjelenni.
3. Zsilinszky Mihály főtitkár jelentést tett a társulat 

folyó ügyeiről, nevezetesen előadta, hogy az első év ered
ményeiről szóló „Évkönyv“ nyomdai akadály miatt időre 
el nem készülhetett, de remélhetőleg még e hó végéig  a 
tagok kezei között leszen ; — továbbá, hog3r a társulat 
tiszteletbeli tagjai közül többen, u. vn. Trefort Á goston, 
vallás és közoktatásügyi minister, Thaly Kálmán akad. 
tag. Szabó Imre szombathelyi püspök, Ortvay Tivadar 
ak. tag. Böhm Lénárd Délmagyarország monographusa és 
Geduly Ferencz a magyarországi műemlékek bizottságá
nak titkára, köszönő leveleket küldöttek a társulathoz, — 
Arany János pedig, mint a magyar akad. titkára, az aka
démia történelmi kiadványaiért való folyamodásunkra azt 
válaszolja, hogy a könyvtári bizottság ajánló jelentése — 
tekintettel több más hasonló folyamodásokra — még füg
gőben tartatik mindaddig, mig az akadémiai összes kiad
ványai ügyének célba vett bizottsági rendezés meg nem 
történik, mi rövid idő múlva várható. V égre jelenté a tit
kár, hogy egyletünk alapítóinak száma gr. Pongrácz Já
nos orosházi r. kath. lelkész és pápai kamarás úrral sza
porodott ; rendes tagokká pedig le t te k : Haviár Dániel 
szarvasi ügyvéd, Such Soma, csabai iparos; pártoló tag
jaink közül Garzó Gyula ref. lelkész Gyomán, Bartóki 
László csabai kereskedő és Gremsperger József bánhe- 
gyesi földbirtokos a rendes tagok sorába léptek át.

Ezen jelentés örvendetes tudomásul vétetett.
4 . A  rnuzeum őre id. M ogyoróssy János azon felhí

vása, m elyet az egybegyült közönséghez a régiségek gyűj
tésére vonatkozólag tett,

H elyesléssel fogadtatott.
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5. Végül az elnök zárbeszédében köszönetét mondván 
a derék város közönségének az egylet iránt tanúsított be
cses figyelméért, megzendült a szarvasi férfidalkar alkal
mi éneke, melynek elhangzása után a közönség szétoszlott.

K elt mint fent.

H ite lesíte tték : J eg y zetté :
M i h á l f y  J ó z s e f .  Zsilinszky Mihály,

Haan Lajos. főtitkár.



C T e g -y z ő ls ö i iy T r e
a Gyulán 1875. november 10-én tartott választmányi ülésnek.

A megyeház nagytermében tartott ülésen jelenvoltak 
Göndöcs Benedek elnöklete alatt: Dr. Kovács István, 
Dobay János, Ormós János, Mogyoróssy János, Elek La
jos és Party Ferenc.

1) Elnök a választm ány üdvözlése után jelenti, hogy  
ama felolvasással egybekötött vándorgyűlés, melyről a f. 
év május io-én tartott választm ányi ülés intézkedett, 1875. 
október 10-én Szarvason megtartatott, s annak programmja 
következő volt: 1) „Honfidal“ Petőfitől, előadja a szarvasi 
dalkör. 2) Elnöki megnyitó beszéd. 3) „Kristóffy György 
élet- és jellemrajza“ felolvassa a szerző, Benka Gyula ta
nár ur. 4 ) Némely békésm egyei múzeumi kő- és bronzkori 
tárgyak ismertetése, előadja Haan Lajos egyleti alelnök  
ur. 5) Titkári hivatalos jelentés a folyó ügyekről. 6) El
nöki zárszó. 7) „Honfi ének“ Győri Vilmostól, előadja a 
szarvasi dalkör. — A  nagy közönség emez ünnepélyes al
kalommal kétségtelen jeleit adá egyletünk és a közműve
lődés iránti meleg érdeklődésének részint a gyűlésem  tö
m eges megjelenése, részint pedig a kiküldött elnök, alel
nök, titkár és igazgató iránt nyilvánuló kitüntető figyelme 
által.

Örvendetes tudomásul vétetik.
2) Elnök felmutatja a f. év  május 10-iki vál. ülés ha

tározata szerint 500 példányban kinyomatott „Evkönyv“-et, 
mely a m ellékelt számla szerint 311 frtba került, s eg y 
szersmind ezen összegnek, s a szétküldési költségeknek  
utalványozására kéri a választmányt, megjegyezvén, hogy  
az egylet rendes bevételei bőven fedezendik eme kiadá
sokat.

A mind tartalmilag, mind alakilag díszesen ki
állított „Évkönyv“ megjelenése, örvendetes tudomá-
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sül vétetik  s a fent k itett költségek  kifizetésre utal
vány oztatnak.
3) Elnök indítványozza, miszerint az „Évkönyv“ ki

osztása, továbbá a tagdíj beszedése, végül és főleg uj eg y 
leti tagok szerzése végett választassák megyénk minden 
községében egy-két bizottsági tag.

A  választmány belátva emez indítvány nagy  
horderejét: azt örömmel elfogadja, s remélve, hogy  
annak alkalmazása folytán egyletünk élete örvende
tes fejlődésnek néz elébe: eme bizottságot a követ
kező — a közügyek és közművelődés iránti áldozat
kész buzgalmukról előnyösen ismert egyénekből al
kotja meg.

Gyulán : W inkle Gábor, Kratochvill József, ifj. 
Trucker József.
Szarvason: Dr. F ux Ede. Mihálfi József.
Békésen: Dr. Hajnal István, Benedicty József. 
Csorváson: Grócz Béla.
K étegyházán : Andrásy Kálmán.
M .-B erényben: H orváth János.
Orosházán: Dr. László Elek, Eördögh Lajos, ez utóbbi 

sz.-Tornyára is
Gyomán: Garzó Gyula, Veidinger György. 
Ó -K igyóson : Pándy István.
Uj-Kigyóson: Vieland Károly (még nem tag.) 
Dobozon: Kéry Kálmán.
Gerendáson: B eliczey István.
Endrődön: Bállá Mátyás, K ovács M. István. 
Tót-Komlóson: Horváth Sámuel, Tatay János.
Gerlán: Gr. Wenckheim Géza (még nem tag). 
Bánhegyesen: Gremsperger József.
K .-Tárcsán: Szabó János.
K.-Ladányban: Farkas Gábor (még nem tag), Dr.

Vajda Géza (még nem tag).
Sz.-Andráson: Lehócky János, Zih K ároly (még n.tag) 
Öcsödön* Oláh Károly, V itályos Márton.
Szeghalmon: K ovács Mihály, Tatár János. 
F.-G yarm aton: Kornizs Béla (még nem tag).
Gy.-Váriban: Bán Károly.
Vésztőn: Csák János.



Kondoroson: Zlinszky István.
Csákón: P etöfy  István.

A  m egválasztottak értesítésével, illető leg  azok
nak — egyletünk ügyének — m egnyerése végett 
szükséges lépések m egtételével elnök és titkár urak 
bízatnak meg.
4 ) Ezzel kapcsolatosan Dobay János vál. tag indít

ványára :
elhatározza a választm ány, hogy a bizottság és 

az egyleti tagok névsorának közlése m ellett szólit- 
tassék föl megyénk nagyérdemű közönsége az egy 
letbe leendő belépésre sajtó utján is.
5) Elnök indítványára:

elhatározza a választmány, hogy az „Évkönyv“ 
egy-egy  példánya az eg y let tagjain kívül a hazai 
múzeumoknak és tudományos egyleteknek, a m egye
beli tanintézeteknek, az elterjedtebb fővárosi és v i
déki lapoknak, végül lehetőleg minden m egye levél
tárának megküldessék. A  m egyei levéltáraknak kül
dendő példányok expediálására a tek. alispáni hiva
tal kérendő fel. A  megmaradt példányok könyvárusi 
utón 8o krjával elárusitandók.
6) Elnök jelenti, hogy az „É vkönyv“-bői eg y  pél

dányt a békésm egyei levéltár, másikat pedig mélt. fő is
pán ur részére átadott, s hogy továbbá a titkár k íséreté
ben f. év november n-én — az egy let nevében — a vallás 
és közoktatási miniszternek óhajtja az „Évkönyv“-et á t
nyújtani, mely alkalommal az állam segélyt is kérelmezendi 
ő méltóságától.

H elyeslő tudomásai vétetik .
7) Az elnöki hivatalhc>2 f. évi november 9-én benyúj

tott s felolvasásra szánt „A  csabai nép életmódja s szo
kásai a közelmúltban“ cimü munka — az elnök indítvá
nyához képest — megbirálás végett:

Haan Lajos és Zsilinszky Mihály egyleti tagok
nak adatik ki, egyszersmind kimondatik, hogy ama 
munka — elfogadás esetén — egy a jövő év elején 
Csabán rendezendő vándorgyűlésen fog felolvastatni.
8) Elnök jelenti, hogy Szentkláray Jenő Török-Be

cséről az általa szerkesztett „Délmagyarországi régész egy-
ta*
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le t“ adattárának három évrőli füzeteit és e mellett 5 frtot 
küldött egyletünknek, igazolni akarván ezáltal, hogy a 
társulat javát, — mint egyletünk tiszteletbeli tagja — elő
mozdítani kívánja.

A  választm ány az előadottakat örvendetes tudo
másul ve vén Szentklárai Jenő ur részére — egyletünk  
iránti buzgó érdeklődéséért s becses küldeményeiért 
jegyzőkönyvileg köszönetét szavaz.
9) Elnök jelenti, hogy a füzes-gyarmati határban ta

lált régi pénzek, —• m elyeknek felét a lelet helyének tulaj
donosa Gr. B atthyányi Celesztina kegyes volt múzeumunk
nak ajándékozni — leérkeztek ugyan már a pénzügyi m i
nisztériumtól, de hiányosan, a mennyiben t. i. az érdeke
sebb darabok a nemzeti muzeum részére kiválogattattak, 
ugyanazért a találók a lejuttatott darabokat ismételve föl- 
küldötték a pénzügyi minisztériumhoz, azon kérelemmel, 
hogy azokat a visszatartottakkal egyetem ben méltóztassék 
visszaküldeni, s eként az egyletünknek adományozott da
rabok tényleges birtokbavételével bekell várnunk azoknak 
visszaérkezését.

Tudomásul vétetik.
10) Elnök jelenti, hogy a múzeumi helyiség padlásá

nak rendbehozása s az ablakok rostélylyal ellátása érde
kében a folyó év augusztus 2-ki közgyűlés határozatához 
képest a megye alispánját hivatalból megkereste, s ezen 
m egkeresésének eredménye gyanánt fölmutatja az alispán  
5 4 6 8  I 1875-ik sz. a. kibocsátott átiratát, mely szerint „a 
muzeum és kőnyomda padlása már az átalakításkor oly  
módon rendbehozatott, hogy beégési veszélytől tartani nem 
lehet. Továbbá a padlás — melyen különben semmi sem 
tartatik — az egylet költségén készítendő ajtó által el- 
zárattathatik. V é g ü l: a muzeum ablakainak vasrácsozattal 
való ellátása czéljából megengedtetik, hogy a megye tu
lajdonában levő 8 drb ablak vasrácsozatból a szükséges 
mennyiség felhasználtassék.“

. A  jelentés tudomásul vétetvén az egylet pénz
tárnoka megbizatik a jelölt vasrácsozatok beállítására 
és a padlás ajtó elkészíttetésére irányuló intézkedé
sek m egtételével s egyszersmid az e célból szüksé
ges költségek kifizetésre utalványoztatnak.
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n) Elnök tudatja a választm ánynyak hogy József fő
herceg ő fensége múzeumunkat 1875. szeptember 19-én ma
gas látogatásával szerencsélteté, mely alkalommal nevét a 
múzeumi vendégkönyvbe beirá.

Örvendetes tudomásul szolgál.
12. Végül id. M ogyoróssy János muzeumór az iránti 

intézkedésre kéri föl a választmányt, hogy az egy let köz
gyűlésén  s választm ányi ülésein fölvett jegyzőkönyvek  
eredeti példányai tétessenek le a múzeumban, továbbá, 
hogy a múzeumi helyiség láttassák el még egy kályhával,

m elynek folytán a jegyzőkönyvek beadásával 
egyleti titkár, — a kályha beállittatásával pedig az 
elnökség megbizatott.

K elt mint fent.

H itelesítették  :
G ö n d ö c s  B e n e d e k ,

egyleti elnök.
D o b a y  J á n o s ,

v. tag.

I .
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J eg y ze tté :
E l e k  L a  j 0 8.
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a békésmegyei régészeti és müvelődéstörténelmi társulat által B.-Csabán 
1876. márczius 5-én tartott vándorgyűlésnek.

Jelen voltak Göndöcs Benedek elnöklete alatt mlgos 
Pulszky Ferenc a magyar nemzeti muzeum s a vidéki mű- 
gyüjtemények főigazgatója, társulatunk tiszteletbeli tagja, 
továbbá Haan Lajos, id. M ogyoróssy János, Party Ferenc, 
B elicey István és R ezső, Hajóssy Ottó, Győry Vilmos, 
Szemián Sámuel, Vilim János, Ormós János, Garzó Gyula, 
Varsó gb Béla, Justh Gyula, Bartóky István és László, 
Rimler Pál, R eök  István, Haan Vilmos, Szucsu Béla és 
nagyszámú válogatott közönség.

1. A  b.-csabai dalárda által elzengett alkalmi dal után 
elnök Göndöcs Benedek lelkes szavakkal üdvözlé az ösz- 
szegyült közönséget és különösen egyletünk vendégét 
mlgos Pulszky Ferenc urat ; azután megemlékezvén Csaba 
gyors haladásáról kitünteté e haladás legfőbb tényezőit a 
múltban úgy mint jelenben s végül felszóllitá Szemián Sá
muel városi főjegyző urat, hogy a mai ülésre kitűzött ér
tekezését felolvasni szíveskedjék.

Az elnöki szózat éljenzéssel fogadtatott.
2. Szemian S. tag, felolvasta „ K é p e k  B . - C s a b a  

l a k o s s á g á n a k  m ú l t  s z á z a d i  é l e t é b ő l “ cimü érte
kezését, melyben igen ügyesen itt-ott humoros hangon 
ecseteié a népnek egy század előtti állapotát, erkölcseit, 
szokásait és egyszerű kedvteléseit,

mit a közönség általános élénk helyesléssel fo
gadott.
3. Második felolvasó Haan Lajos alelnök v o lt ; érté- 

kezésének cime : „ B é k é s  v á r  m e g y e  III. K á r o l y  u r a l 
k o d á s a  a l a t t , “ melyben önálló történelmi kutatásai 
folytán érdekes és tanulságos színben tünteté fel a me
gyének azonkori szomorú primitiv állapotát, midőn hiva-

3 .
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talnoknak való értelmesebb embert más m egyéből kellett  
idehozni, s midőn a közigazgatás és igazságszolgáltatás 
csak névleg létezett, a nép anyagi és szellemi érdekei pe
dig szintén elhanyagolt állapotban voltak.

A  köztetszéssel fogadott értekezés — az elsővel 
együtt — az Évkönyvben fog megjelenni.
4 . Pulszky Ferencz ur m egyénk múzeumának egy  pár 

érdekesebb kő és bronzkori tárgyát ism ertette meg az ő 
szokott szellemdús modorában. E lvezette a közönség figyel
mét azon korba, amikor még a K örös mentében elefántok  
és mammuthok tanyáztak, mikor e vidéken még emberek  
nem laktak. B eszélt az emberi nem m iveltségének azon 
őskoráról, mikor még vasat és rezet nem ismertek, hanem  
kőből csiszolták a legszükségesebb eszközöket. Ilyenek  
voltak e kőbalták, m elyekből nehány szép példányt muta
tott, — továbbá szarvasagancsból, bronzból és vörös réz
ből készült csákányok, sarlók és balták, m elyeknek főér
deke abban áll, hogy Békésvárm egyében találtattak, (Gyu
lán, Dobozon, Csabán és Halásztelken). Örömmel hallotta 
mindenki e szaktekintély ajkáról, hogy múzeumunk tár
gyai kellemesen lepték meg őt, amennyiben oly tárgya
kat is talált köztök m elyek ritkítják párjokat, minők : az 
Endrődön talált avar sisak, és az etruszk edények.

Ezen előszóbeli lelkes előadást, mely teli volt 
szellemdus fordulatokkal, gyakorlati m egjegyzésekkel 
és a tudomány iránti buzdításokkal, a közönség élén
ken megtapsolá.
5. Zsilinszky Mihály társulati főtitkár jelentést tesz 

röviden a folyó ügyekről, jelesül a társulat inult évi no
vemberben tartott választmányi gyűlésének azon üdvös 
határozatáról, melynek folytán a m egye minden községé
ben felszóllitattak egyes buzgóbb polgártársak egyletünk  
érdekeinek előmozdítására, mely intézkedés következtében  
a társulat tagjai a következőkkel szaporodtak.

1. G y u l á n :  A  polgári kör és Bornhauser Antal, 
mint működő tagok, Bak Lajos, Batik Elek, DenhoíF A n
tal, ifjú Huszka János, Karácsony Mihály, Neudenbach An
tal, R oth  János, Sál József, Szika János, Szilágyi László, 
Uferbach József és W eisz Lipót mint pártolók, összesen 15.

2. C s a b á n :  Dr. Szeberényi Gusztáv, Szemián Sá-



muel, Omaszta László, Such Soma, Rimler Pál, Fenes Pál 
és Novák Dániel, működők, zz 7.

3. S z a r v a s o n :  Danes Béla, D obosfy Gyula, Haviár 
Dani, K ocsis Pál, Dr. Szlovák P ál működők; Hajas Pál, 
Lavatka Béla, Marcsek István, Novák György, Salac F e
renc, pártolók, zz 10.

4 . B é k é s e n :  Müller Gusztáv működő, Banner Jó
zsef, Bihari István, Dömény József, K onkoly Jánjs, K o 
vács József, Ladányi Áron, Lavatka Á gost, Lavatka Jó
zsef, M ezey Balázs, M ezey Lajos, Szegedi K ároly párto
lók. =  12.

M . - B e r é n y b e n  : Deutsch Fülöp, Fuksz Lipót, Mi- 
nich József, Stern testvérek működők. Barna János, Bu
dai József, N agy János, Szász János, W olf Pál pártolók. =r 9.

6. K é t  e g y h á z á n :  ifj. gr. Almási Kálmán pártoló.
7. V é s z t ő n :  Papp Antal működő, id. Csák János 

pártoló, zz 2.
8. Ó - K i g y ó s  o n : Emperl Ernő működő, Banner Béla  

Farkas János, R ázel István, Rimler Lajos, pártolók. — 6.
9. U  j-K  i g  y ó s o n : Széchényi Lajos működő, Barát 

János, Bauer Jakab, Bozó István, Czédly János, Czédly 
József, Czédly M átyás, id. Csatlós Imre, Csatlós Pál, Cser- 
nus András, Csernus Ádám, Darida András, Endrödy Mi
hály, Florek Ferencz, Fürst Antal, Gyalay Béla, Hunger
leider Vilmos, Kohn K ároly, Löffler Mór, Mánásy Pál, 
Molnár György, Murza István, Nátor János, Schwarz 
Emánuel, Somogyi József, Seres Mihály, Szabó András, 
Tóth Péter, Vartus Rozália, Zsótér Antal pártolók. — 30.

10. G y o m á n :  Pásztor József org. kántor, működő, 
Csapó Mihály egyh. gondnok, ör. K is Bálint egyh. tanács
nok, Szerető Imre egyh. tanácsnok, pártolók. — 4 .

11. E n d r Ö d ő n :  Klausz Lázár működő, Breier Zsig- 
mond, Engel Antal, Gócsy János, Gellay István, Geschmey 
Sándor, Uhrin József pártolók. 7.

12. K . - L a d á n y b a n  : K őrösy Mihály, Márton Mihály, 
br. W enckheim Viktor működök. ~  3.

13. Ö c s ö d ö n :  Dr. Illési Jakab, K is János, Kohn 
Márton, Oláh Antal, V itályos Márton pártolók, zz 5.

14 . Sz.-A nd r á s  o n : Zih K ároly tanító, pártoló.
15. T ó t - K o m l ó s  on  : Csermák Kálmán ev. lelkész,
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Zsilinszky Mihály ev. lelkész, m űködök; H orváth Béla. 
néptanitó, Dr. Simon Pál orvos, pártolók. z z  4 .

16. G e r  I á n :  Gr. W enckheim Géza működő.
17. B á n h e g y e s e n  : Gremsperger József, Dr. K lein  

Ferencz működők, zz 2.
18. K . - T a r c  s á n  : Dr. Nyirádi László, Petneházy Imre, 

működők, L engyel Győző, M egele Gyula pártolók, zz 4 .
19. G y u l a - V á r i b a n : Bán K ároly, Csete G yörgy, 

Ecsedy János, M egele Béla, pártolók. =  4 .
20. K o n d o r o s o n :  Dérczy Ferencz, Zlinszky István  

működők, zz 2.
21. F ü z e s - G y a r m a t o n :  Kornis Béla működő.
22. C s á k ó n :  Petőfi István pártoló.
23. B u d a p e s t e n :  Ursziny Dezső m űködő.— Mind

össze tehát az egyesület tagjainak száma szaporodott 131.
mely jelentés örvendetes tudomásul vétetett.

6. U gyancsak a főtitkár jelenté, miszerint b. Nyáry  
Albert, m. akad. tag, mint a magyar történelmi társulat
nak e gyűlésre kiküldött képviselője, akadályozva lévén a 
megjelenésben, távirati utón jelenti üdvözletét a társulat
nak ; úgyszintén Szentkláray Jenő tiszt, tag is távirati 
utón üdvözlé a gyűlést.

Tudomásul vétetett.
7. F el olvastat ott a magy. kir. vallás- és közoktatás- 

ügyi minister urnák leirata, melyben tudtára adja a tár
sulatnak, miszerint a muzeum rendezésére kért állam segély  
gyanánt 150 frtot utalványozott.

Örvendetes tudomásul vétetett s egyszersmind
a minister urnák jegyzőkönyvileg is köszönet sza
vaztatott.
8. Olvastatott Arany János akadémiai főtitkárnak le

vele, melyben tudatja, miszerint társulatunk kérelme foly
tán a m. tudományos akadémia történelmi kiadványai meg 
fognak küldetni.

H álás köszönet m ellett örvendetes tudomásul
vétetett.
9. Ennek kapcsában olvastatott a m. nemzeti muzeum 

főigazgatóságának átirata, melyben tudtára adja egyesüle
tünknek, hogy az országos muzeumkönyvtárában találtató 
kettős példányok jegyzékének első füzete, m elyet ezennel
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áttesz, elkészült, s egyúttal felkéri társulatunkat, hogy a 
B ékésm egyére netán kiváló fontossággal birókat a k itett 
ár m ellett kiválassza.

A  jegyzék átadatott Haan Lajos alelnöknek azon 
kérelemmel, hogy a ránk nézve becsesebb könyveket 
pénztárunk szerény erejéhez képest kiválassza, s a 
jövö gyűlésnek javaslatba hozza.
10. O lvastatott idősb. M ogyorósy János tárlati igaz

gatónak jelentése a muzeum gyarapodásáról, mely szerint 
nemcsak irodalmi emlékek és műtárgyak, hanem régiségi 
eszközök, pénzek, emlékérmek, ipari és természetrajzi tár
gyak tekintetében is jelentékeny szaporodás tűnik fel.

Örvendetes tudomásul vétetik.
11. Party Ferencz pénztárnok előterjesztéséből kitűn

vén, hogy az egylet ez időszerint 524 írttal rendelkezik.
Elhatároztatott, hogy ezen pénzből a szükséges 

folyó kiadások fedezése után netán felmaradandó ösz- 
szeg a takarékpénztárba tétessék.
12. Végül az elnök köszönetét mondván a közönség

nek szives figyelméért, bezárta az ülést, mire a dalárda 
alkalmi éneke után a közönség zajos éljenek között szét
oszlott.

K elt m. f.

H itelesítették  :
H a a n  L a j o s .  

Varságh Béla.

Jegyzetté ;
Zsilinszky Mihály.főtitkár.



T e§ £ yz& 2 zö T L y”v e
az 1876. május 8 -án Gyulán tartott választmányi gyűlésnek.

A  megyeház nagy termében jelen voltak Göndöcs 
Benedek elnöklete alatt : M ogyoróssy János, Hajóssy Ottó, 
B eliczey István, Dr. K ovács István, R eök  István, Ormós 
János, A sztalos István, K éry Kálmán, Papp Mihály, Szabó 
János, Dobay János, Tatár János, Szemián Sámuel, Sztraka 
György, Janó Sándor, Zsilinszky Mihály egyleti tagok és 
nagyszámú hallgató közönség.

i. Elnök megnyitó beszédében kiemelvén egyesü le
tünk hasznos működése eddig elért eredményeit, meleg sza
vakban emlékezett meg hazánk közéletében hervadatlan 
érdemkoszorut nyert két jelesünk úgymint: Deák Ferenc 
és Tomcsányi József főispánunk gyászos kimultáról. M ely  
két jelesünk emlékének ilyetén felujitása után a gyűlést 
m egnyitottnak jelentette ki.

2) Mindenek előtt Zsilinszky Mihály olvasá fel a B é
késm egyében 1735-ben kitört Pero-féle zendülésről irt — 
Szemián S. és Haan L. urak által eleve megbirált — tör
ténelmi dolgozatát, melyben az ismeretes néplázadás okai
nak feltüntetése m ellett részletesen beszéli el a békés
m egyei nép magatartását, s az egyes községek lakosainak  
részvételét azon boldogtalan szervezetlen, de mindazáltal 
veszélyes szint öltött lazádásban, mely a R ákócy-féle for
radalomnak halvány utójátékául tűnik fel.

Az élénk figyelemmel kisért előadás az „Év
könyv“-be felvétetni határoztatott.
3) A  főtitkár jelentést tesz arról, hogy az országgyű

lés elnöke f. évi márc. 17-éről 849. sz. a. kelt levelében  
azon indokolással jelenti a képviselőház nyomtatványainak  
meg nem küldését, hogy a képviselőház határozata szerint 
a szóban forgó s egyletünk által kért nyomtatványok az

4 .
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országos intézeteken kivü! csak a jogi tanfolyammal biró 
hazai intézeteknek küldhetők meg.

M ely jelentés tudomásul vétetett.
4 ) Ennek kapcsában elnök jelenti, miszerint a postai 

viteldijmentességért való folyamodásunkra szintén tagadó 
válasz érkezett a minisztériumtól.

A  mi hasonlóképen tudomásul vétetett.
5) O lvastatott Győry Vilmos választmányi tag levele, 

melyben a jelen gyűlésen való meg nem jelenhetésének okát 
adván, régebbi megbízatása folytán felkéri az egyesületet, 
hogy a legközelebbi vándorgyűlés Orosházán tartassék meg.

Ennek folytán a gyűlés egyhangúlag elhatározza 
hogy a jövő őszihónapokban kirándulást teend Oros
házára, mely alkalommal netán tehető régészeti ása
tások és egy  — lehetőleg orosházi tárgyú — felolva
sás iránt eleve is gondoskodni a főtitkár kötelessé
gévé tétetett.
6) Elnök jelenti, miszerint az ország vizkárosultjai 

javára Budapesten rendezett mű és történelmi emlékek 
kiállítására a mi múzeumunk is felküldött nehány érdekes 
tárgyat, u. m. X V II-dik  századbeli magyar csipkét és egy  
avar sisakot, — továbbá jelenti azt is, hogy Hampel Jó
zsef orsz. múzeumi segédért, mint egyletünk tiszteletbeli 
tagját felkérte a Haan-féle etrusk edényeink szakszerű 
leltározására.

M ely intézkedés helyeslő tudomásul vétetvén, 
Hampel J. ur útiköltségeinek fedezéséül 30 frt utalvá
nyozhatott az egylet pénztárából.
7) Party Ferenc kimutatása szerint a múlt évnegyed

ben egyesületünk vagyoni állapota következő v o l t : bevé
tel 1001 frt 51 kr. K iad ás: 476 frt 98 kr. Maradt a pénz
tárban : 524 frt 53 kr. H átralék: 355 frt.

Örvendetes tudomásul szolgál.
8) Id. M ogyoróssy János muzeumiőr jelenté, hogy az 

egyesület tárlata újabban a következő tárgyakkal szapo
rodott : 1) az irodalmat ille tv e : Göndöcs Benedektől a 
Természettud. Közi. és Egyházi beszédek. — Dr. Hajnal 
A lberttól: a békósm. orvos-, gyógyszerész egylet alapsza
bályait, jegyzőkönyvei, Balassa János felett mondott gyász
beszéd, R éthy Páltól az Önnemzés, — a magy. tud, aka
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démiától R égészeti közlemények, Székács József pesti ev. 
lelkésztől: A magy. könyvesház; Tóth Lajostól: Elementa 
rei rustica. — 2) M űtárgyakat i l le tv e : Zsilinszky M ihálytól 
Pulszky F.-arcképe. — 3) Érmeket illetve : Dr. Illésy Já
kobtól, W eisz Simontól, Dr. K ovács K árolytól, Göndöcs 
Benedektől, ifj. Jancsovics Páltól, R ostás Istvántól, Mud- 
rony Sámueltől, Gombkötő Mihálytól, K iskéry nővérektől, 
Tóth Lajostól és Sudi Sámueltől különféle régi érmek. 4 ) 
Természeti és iparcikkeket illetve Szulimán Istvántól egy  
„ditriot“ nevű kék márványt és Gervay K ároly úrtól 4  

darab X V II-dik  századbeli viznyomatú papirt.
M ely kegyes adományokért az egyesület jegy

zőkönyvileg hálás köszönetét mond.
9) Zsilinszky Mihály indítványozza, hogy az egyesü

let, melynek egyik  célja, különben is az, hogy megyei je
les férfiúinak emlékét megörökítse, a jövő közgyűlésen  
tartandó emlékbeszéddel róvja le kegyeletes adóját a nem 
rég elhunyt főispán néhai Tomcsányi József iránt.

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, az em
lékbeszéd megtartására H ajóssy Ottó v. tag kéretett 
fel.
10. Az évzáró közgyűlés határnapjául f. é. aug. 7-ke 

tűzetvén ki.
Az elnök lelkes szavakkal zárta be az ülést. 

K elt m. f.

H itelesítették: Jegyzetté:
H a j ó s s y  O t t ó .  Zsilinszky Mihály,
Dr. Kovács István. főtitkár.



T e g f y z ő lE ö x iy v e
a Gyulán 1876. augusztus 7-én tartott s felolvasással egybekötött 

közgyűlésnek.

Jelen voltak Göndöcs Benedek elnöklete a la t t : Haan 
Lajos, Zsilinszky Mihály, Bonyhay Benjámin, Dr. K ovács 
István, Parti Ferencz, id. M ogyoróssy János, Beliczey  
István, Hajóssy Ottó, Asztalos István, K éri Kálmán, Dr. 
Báttaszéki Lajos, R eök  István, Viliim János, Jancsovics 
István, Justh Gyula, Léderer Ede, ifj. Trukker József, 
H egedűs Lajos, Tatár János, K ovács Mihály, Tatay János, 
B eliczey R ezső, Szulimán István, E lek Lajos stb.

1) Elnök felolvassa megnyitó beszédét, melyben a 
közművelődésre vonatkozó egyes nézpontok fejtegetése  
után megérinti általános vonásokban az egylet ez évi tör
ténetének főbb mozzanatait. A  méltó figyelemben részesült, 
és éljenekkel jutalmazott megnyitó beszéd elhangzása után 
az elnök felhívására H ajóssy Ottó úr — a közelebbi vál. 
üléstől nyert megbizatása, illetőleg fölkéretése értelmében 
felolvassa megyénk köztisztelet és szeretetben állott főis
pánja, — nh. Tomcsányi József élettörténetét.

A  felolvasott életrajz, — mely egy oldalról me
gyei közönségünk fájdalomérzetének a leghívebb ki
nyomata, — másrészről a történeti hűség keretében  
mozgó fejlett műizlésnek figyelemre méltó terméke 
v o l t : mély megindulással lön végig hallgatva a 
szép számmal egybegyült közönségtől, mely végül 
tartós éljenzéssel adott kifejezést a felolvasó iránti 
őszinte elismerésének.
2) O lvastatott Zsilinszky Mihály főtitkár hivatalos 

jelentése, mely az egy let 1 8 7 % -ik évi működését rendsze
resen és részletesen ismerteti.

Az egylet folytonos előhaladásáról tanúskodó 
jelentés örvendetes tudomásul vétetik.

5.



3. Főtitkár egy  a 16-ik században kelt levelet olvas  
föl, m elyet 1553-ban H enyei István gyulai várparancsnok 
Castaldó tábornokhoz intézett.

A  közönség meleg érdeklődéssel hallgatta végig  
a régiek katonai és birtok viszonyaira, az akkori 
nyelv kezelésre és gondolkozás módra világot vető  
levelet.
4. O lvastatott a pénztárnoki jelentés, mely szerint a 

letűnt egy leti évben a betétei összege 1147 frt 59 kr. a 
kiadás pedig 5 4 8  frt 66 kr, volt.

A  jelentés általánosságban tudomásul vétetik  a 
a benne foglaltatott indítványok pedig következő ha
tározatokra adnak alkalm at;

1) A  díszoklevél az alapszabály értelmében az 
elnökség által kívánatra minden illetékes tagnak  
megküldendő.

2) A pénztárnoki számádás megvizsgálására Or
mós János és K eblovszky Lajos tag urak küldet
nek ki.

3) Azon alapitó tagok, kik alapítványaikat ez 
ideig nem juttaták az egylet gondozása alá felkéret
nek, hogy az elnök és ügyész által kiállitandott „ala
pitói ok levelet“ aláírásukkal kiegészíteni k egyes
kedjenek.

5. Az egylet mindennemű vagyonának pontos 
leltározásával elnök, múzeumi őr és altitkár bízat
nak meg.

5) Az egyleti tagok névsorának revideálásával 
halálozás, vagy egyéb indokok alapján k ilépettek  tör
lésével a jelen évi névsor h iteles megállapításával 
elnök és titkár bízatnak meg.
5. Pénztárnok élőszóval előadja, hogy újabb időkben 

az ő hivatalos teendői oly nagy mérvű szaporodást tün
tetnek elő, hogy azok, különösen a megyeház kiépítése 
miatti hivatali helyiség változása folytán — minden ide
jét, helyét és tevékenységét elfoglalják, fölemésztik, ugyan
azért az egylet pénztárnokságáról, m elyet fizikai lehetet
lenség kellően betöltenie, úgy az egylet, mint annak ne
mes törekvései iránt való meleg érdeklődése, sőt áldozat
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készsége m ellett is kénytelen lemondani, miből folyólag a 
közgyűlést a m egfelelő intézkedés m egtételére kéri föl.

A  közgyűlés többszörös kérései sem ingathat- 
hatván meg a pénztárnokot eltökéllett lemondási 
széndokában: az ügy ezúttal függőben hagyatik s a 
végleges elintézés m egejtésével a választm ány biza- 
tik meg.
6. Fölmutattatik a muzeumőr jelentése, mely nagy 

terjedelme folytán
felolvasottnak tekintetvén az „Évkönyvben“ fog  

közöltetni.
7. Elnök tiszteletbeli tagokul ajánlja 1) József főher- 

czeg ő fenségét, ki egyletünk törekvéseit több Ízben mél- 
tatá magas figyelmére, 2) P esti Frigyes m. tud. akadémiai 
tag és történet iró. 3) Nagy Iván magy. tud. akadémiai 
tag, kiváló jelességű szaktudósokat,

kik is egyhangúlag megválasztatván a díszokle
vélnek — részükre leendő — megküldése elrendel
tetett.
8. Több oldalról jövő indítványokhoz képest a kö

vetkező határozatok hozattak :
a) V allás és közoktatásügyi minister Trefort 

Ágoston ur előtt fejeztessék ki az elnökség által az 
egy let hálája és köszöneté egyletünk iránt tanúsított 
magas pártfogásáért, közelebb a 150 frtnyi államse
gély  utalványozásáért. A  magyar tud. akadémia el
nöksége is értesítendő — ugyancsak az elnökség ut
ján az egylet köszönetéről az akadémia némely ki
adványainak megküldése alkalmából.

b) M egyénk irodalmi munkásai fölszólittatnak az 
elnökség által, hogy szellemi termelvényeiknek egy- 
egy példányával szíveskedjenek megajándékozni egye
sületünk könyvtárát; egyidejűleg a nagy közönség 
is fölhívandó, hogy a ki netalán oly munka, vagy  
történeti fontosságú okmány, avagy iromány birtoká
ban volna, mely kisebb nagyobb mértékben me
gyénkre vonatkozik : engedné azt át múzeumunk bir
tokába, csakis igy válván lehetővé, hogy az elnök  
— egyhangúlag elfogadott — indítványához képest, 
egy oly könyv és iratgyüjtemény szerveztessék, mely
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megyénk szellemi fejlődését a lehetőségig híven tün
tesse föl.

c) A  folyó egyleti évről kiadandó „Évkönyv“ 
korábbi megállapodásokhoz képest a tiszteletbeli, a la 
pitó és működő tagoknak küldendő meg; a pártoló  
tagok egyleti „Értesitő“-t kapnak. Az „Évkönyv“ 
4 oo, az „Értesítő pedig 300 példányban nyomatandó ki.

d) Az i876/7-iki egyleti év egy  vándorgyűléssel 
fogja kezdetét venni, melynek helyéül a múlt g y ű lés  
határozatához képest Orosháza tűzetik k i.

e) E gyleti alelnök azon többféle jelek által tá 
mogatott gyanitásának adván kifejezést, hogy az 
orosházi határnak egy dombja aligha nem rejt ma
gában oly régi tárgyakat, m elyeknek napfényre ho
zása érdekes és tanuságos lehet: megbizatik a lel
nök és főtitkár, hogy tegyenek  vizsgálódásokat, s 
ha eredménynyel kecsegtet, eszközöljenek ásatást a 
helyszínén s működésük eredményéről tegyenek  je
lentést az orosházi vándorgyűlésre.
9. K ovács Mihály szeghalmi szolgabiró 950 darab 

régi pénzt adott át a közgyűlésen muzeumunkuak gr. 
Batthyáni Lászlóné szül. Festetics Czelesztin ő méltóságá
nak jóvoltából ; Bonyhai Béniámin pedig egy a m.-beré- 
nyi községi levéltárból ideiglenes használatra kivett, ál
tala jegyző korában összegyűjtött, majd összekötött, s 
„Cholerai jegyzők önyvének  nevezett irományhalmazt nyúj
tott be az egyesülethez áttekintés és netaláni feldolgozás 
végett. Emez irományok az 1831-ki emlékezetes cholerára 
vonatkoznak.

Ezen „cholerai jegyzőkönyv“ a fentebb jelzett 
pénzekkel együtt átadatott áttekintés, feldolgozás, 
illetőleg meghatározás végett egyleti alelnök nagyt. 
Haan Lajos urnák ; a nevezett kézbesítő uraknak, kü
lönösen pedig a nemes keblű adományozó tulajdonos 
nőnek a közgyűlés jegyzőkönyvileg köszönetét szavaz.
10. A „Cholerai jegyzőkönyv“ átnyujtása alkalmából 

Bonyhai Béniámin egyleti tag* indítványozza, hogy egye
sületünk a megyei törvényhatóság utján hasson oda, mi
szerint a községi jegyzők hivatalból köteleztessenek jegy
zőkönyvek vitelére, m elyek a községeikben történt neve

13
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zetesebb esem ényeket hiven m egösmertessék a késő iva
dékkal, mert csak az ily  részletes és hamisitatlan fe ljegy
zésekből állítható össze majdan a m egye összefüggő tör
ténete.

A  közgyűlés az indítvány által célzott ered
ményt gyűlési határozattal elérhetőnek nem v é lv én : 
ilynemű följegyzések m egtételét egyesek  szabadaka
rati elhatározásától teszi függővé, de ez elhatározás 
érdekében a községi jegyzők megkeresését szüksé
gesnek találja, s annak megejtésével az elnököt meg
bízza.
11. E gyleti főtitkár előadja, hogy a közelebbi napok

ban eg y  „Emlékirat“ című röpirat jelent meg, melyben 
a névtelenség álcája alá rejtőzködött szerző, állítólag eg y 
letünk tagja, kétségbe vonja a társulatunk keletkezéséről 
szóló s a múlt közgyűlésen nyilvánosan felolvasott és köz- 
helyesléssel találkozott első cikknek h itelességét; ennek 
folytán —* miután a nyilvánosság előtt „többek nevében“ 
elmondott ily  erős vádat szó nélkül hagynia nem le
het — mint a megtámadott cikk szerzője képes ugyan min
den szavát hiteles okmányokkal támogatni, de mivel név
telen támadó ellen magát védeni nem akarja, felhívja: a 
közgyűlést, hogy a „többek nevében“ szóló névtelen tag  
ezen pamphletszerü iratára nézve mondja ki Ítéletét.

A  közgyűlés egyhangúlag kimondja, hogy a meg
támadott „Évkönyv“ úgy általánosságban, mint rész
leteiben teljesen m egegyezik az igazsággal s ez ok
ból a hivatolt röpirat — m elynek szerzője külömben 
is elárulja magát a szövegben —• figyelmen kívül ha
gyandó.
12. Főtitkár jelenti, hogy a füzes-gyarmati krónika le 

másoltatva az egylet könyvtárába tétetett.
Tudomásul szolgál.

13. A  jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. K ovács István  
és H ajóssy Ottó urak kérettek fel.

K elt mint fent.

H itelesítették :
Or. Kovács István. 

Hajóssy Ottó.

J eg y zetté:
Elek Lajos, m. k.

másod titkár. .



V I.

A békésmegyei

régész- és müvelődéstörténelmi egylet
alapsz afb ál̂ rai.

I. SZAKASZ.
A z egylet címe, célja, s eszközök a cél elérésére.

1. §. Az egy let címe: „Békésm egyei régész- és müve- 
lödéstörténelmi eg y le t“ ; — székhelye: B .-G yula; — hiva
talos nyelve magyar.

2. §. Az egylet célja: Felkutatni és egybegyüjteni 
mindazt, ami a tudomány, irodalom és művészet-, az Ipar 
és kereskedelem, a gazdászat és földművelés, a politika és 
közélet terén, mint m egyei nevezetesség tűnt fel, m egsze
rezni e m egyebeli kitűnő férfiak arcképeit, életrajzait és 
müveit; — természetben, vagy legalább fényképezve meg
őrizni, a koronként változó m egyei népviseletet; egyb e
gyüjteni az egylet- és növényország különböző fajainak e 
megyében található’ ritkább példányait; — a végpusztu- 
lá.stól megóvni a megyében található történelmi emlékű 
romokat; felkutatni a megyében elszórtan létező- vagy a 
megyére vonatkozó mindennemű régiségeket, történelmi 
emlékeket, okmányokat, nyom tatványokat, nemesi címeket, 
okmányokat, nyomtatványokat, nemesi címereket, közsé
gek pecsétjeit; — s mindezeket adományozás — esetleg  
vétel útján összegyűjtve, az elpusztulástól megóvni, meg 
nem szerezhető tárgyakról lehetőleg másolatot venni, s 
mindezen működés eredményét, a B.-Gyulán létesítendő, s 
az egylet létrejövetelének napjától kezdve, minden időre 
Békésm egye tulajdonát képező, állandó, m egyei régiség- 
és müvelődéstörténelmi tárlatban összpontosítani, s a nagy  
közönség használatára, a régésze^- és közmüvelődéstörté-
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nelmének m egkedveltetése, s az ez iránti minél szélesebb  
körű érdekeltség felébresztésére, a m egye által e célra 
felajánlott nyilvános helyiségben kiállitani.

3. §. E cél elérésére az egylet nemcsak a szakkép
zettek és szakkedvelők egyesítése, történelmi és közmű
velődési, régiségtudornányi és statistikai dolgozatok írása, 
kiadása vagy nyilvános felolvasása, hanem nyilvános gyű
lések tartása, alkalmas helyeken régészeti ásatások és tör
ténelmi nyomozások eszközlése, könyv- és levéltár beren
dezése, nemkülönben a műemlékek, régiségek tanulmányo
zása és ismertetése által törekszik.

II. SZAKASZ.

A z  e g y l e t  t a g j a i .

4 . §. Az egy let tagjai négyfélék, u. m. tiszteletbeliek, 
alapítók, rendesek és pártolók.

5. §. T iszteletbeli tagokul oly férfiak választatnak, 
kik a régészeti és szaktudományok fejlesztése- és műve
lésében, maguknak kitűnő érdemeket szereztek.

6. §. Alapitó tagok azok, kik az egylet céljainak elő
mozdításához, készpénzben, vagy ezen összegnek m egfele
lő értékpapírban, 100 o. é. frtnyi alapítvánnyal járulnak ; 
mely összegnek 6°/0 kamatját kötelesek évenként mindad
dig az egy let pénztárába fizetni, míg az alapítványi tőkét 
le nem fizetik.

7. §. R endes tagok azok, kik három éven át, éven
kénti 3 o. é. frt fizetésére kötelezik magukat; amely fize
tési kötelezettség azonban az illető tag halálával, a három 
év elforgása előtt is megszűnik. — Ha valamelyik rendes 
tag a három év eltelte után az egyletből ki akar lépni, 
köteles ebbeli szándékát az igazgatóválasztmánynak írás
ban bejelenteni, különben úgy tekintetik , mint ki e sza
kaszban kijelölt kötelezettségeit hallgatag vállalja el újabb 
3  évre.

8. §. Pártoló tagok azok, kik minden további köte
lezettség nélkül, az egylet pénztárába, három éven át, éven
ként i o. é. frtot fizetnek.

9. §. Minden alapitó- és rendes tag az egyletbe lé
pése alkalmával oklevelet nyer, melyért egyszerminden
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korra 2 o. é. frtot köteles fizetni, mely összeg a tárlat 
felszerelésére fog fordittatni.

m. SZAKASZ.
A z  egylet korm ányzata.

10. §. Az egy let ügyeit az igazgató választmány v e 
zeti, mely 2 4  választmányi tagból, s az alább elsorolandó 
tisztviselőkből áll, k iket a közgyűlés az alapitó és rendes 
tagokból 3 évi időtartamra választ.

11. §. Az egylet tisztviselői a következők: a) az elnök,
b) az alelnök, c) a titkár, d) a tárlati igazgató (őr), e) a 
pénztárnok, f) az ügyész.

IV. SZAKASZ.

A z  egylet tisztviselőinek hatásköre.

12 §. Az elnök az egylet képviselője hatóságok és 
harmadik személyek irányában; ö hívja össze a közgyű
lést, és a választmányi üléseket, mindezekben elnökül, s 
csak a szavazatok egyenlősége esetében szavaz. Sürgősebb  
fizetéseket 50 frt erejéig utalványoz, de ezt a legközelebbi 
választmányi ülésen, utólagos jóváhagyás végett bejelenti. 
Tiszti állásánál fogva kizárólag hivatva van jelen alap
szabályok s az ügyrend szigorú megtartása fölött őrködni. 
Joga van az egyleti pénztárt bármikor megvizsgálni.

13. §. Az alelnök —- a működésében esetleg  akadá
lyozott elnököt pótolja.

14 . §. A titkár — ki az egylet pénzerejéhez képest, 
évenként tiszteletdijban is részesül — a köz- és választ
mányi gyűléseken a jegyzőkönyvet vezeti; — ő viszi az 
egyletnek összes levelezéseit, az igazgató utasitása nyomán. 
Jelentést tesz a köz- és választm ányi-gyűléseken az eg y 
let tudományos működésének minden mozzanatáról; az 
egyleti tagok névkönyvét szerkeszti, kezeli, azt évről-évre 
kiegészíti, s abban az elhunyt tagokról is jelentést tesz; 
az egy let által kiadandó évkönyveket szerkeszti, s miután 
az egyleti tárlat a megye tulajdonát képezi, annálfogva az 
évenkénti közgyűlés után az egylet év- vagy jegyzőköny
vét, az elnök aláírásával, a m egyebizottsági közgyűlésnek  
tudomásvétel végett megküldi.
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15. §. A  tárlat igazgatója (őre) az egyleti tárlat felett 
őrködik; végezi a tárgyak szakértő meghatározását, pon
tosan osztályozott és számozott leltárt vezet, m elybe az 
adományozó nevét beirja, sőt értékesebb tárgyaknál az 
adakozó nevét külsőleg is ráírja, hogy igy mennél többen  
birassanak adakozásra: a választmány utasítása szerint 
eszközlendő régészeti kutatásokat és történelmi nyomozá
sokat intézi, azokról jelentést terjeszt a választm ány elé, 
s a közgyűlést m egelőzőleg a tárlat állapotáról évi kimu
tatást, felhasználás végett, a titkárral közli.

16. §. A  pénztárnok az egyletbeli vagyonát, bevéte
leit és kiadásait vezeti, s ezekről rendes naplót vezetni 
köteles; kifizeti az elnök által aláirt utalványokat; az év- 
negyedes választmányi gyűléseken általános, évenként 
egyszer pedig részletes számadást ád a pénztár állapotá
ról, s azt az elnöknek még a rendes közgyűlés előtt be
adja, ki annak szabályszerű m egvizsgálásáról gondosko
dik s jelentése kíséretében a közgyűlés elé terjeszti; vé
gül az egylet pénztárába begyülő pénzösszegeket, a vá
lasztmány utasítása szerint, a békésm egyei takarékpénz
tárba helyezi el.

17. §. Az ügyész, az elnöktől nyert meghatalmazás 
folytán, törvényes ügyekben képviseli az egyletet.

V. SZAKASZ.

A z  igazgató választm ány.

18. §. Az igazgatóválasztmány az elnök összehívására, 
rendesen évnegyedenként, — de a szükséghez képest gyak
rabban is, — B.-Gyulán, vagy a körülmények szerint a 
vidéken máshol is tarthatja gyűléseit.

19. §. Az igazgató választmány hatásköréhez tartoz
nak: az egylet belkormányzati ügyei, tiszteletbeli tagok  
indítványozása, és azon tárgyak, m elyek jelen alapszabá
lyok és a közgyűlés által elintézés végett hozzá utasittat- 
nak. A  választmány köt az egylet nevében, a közgyűlés 
által megállapított határokon belül, minden szerződést, 
m elyek a választmány meghagyására — az elnök és a 
titkár által iratnak alá, az ekép kötött szerződések az 
egyletre kötelező erővel bírnak. A  választmány köteles
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sége az egyleti pénztári számadásokat és a pénztár álla* 
potát évenként megvizsgálni. A  választm ány határozza el, 
hogy az ajándékozott tárgyak a tárlatban helyeztessenek-e  
el, vagy értékesittessenek. A  választm ány nevezi ki szük
ség esetén a helyettes vagy segédtiszt viselőket, s fogadja 
fel az egylet szolga személyzetét.

20. §. A  választmány határozathozatali képességéhez 
az elnökkel együtt 11 tag jelenléte szükséges.

21. §. Választm ányi taggá az egylet bármelyik tagja 
megválasztható, különös tekintettel mégis a szakférfiakra.

22. §. A választmányi tagoknak jogukban áll az év- 
negyedes gyűléseken, az egylet szakába vágó felolvasáso
kat tartani, okmányokról, műtárgyakról, akár Írásban, akár 
élőszóval értekezni; ily tárgyakat bemutatni; a felolvasást 
tartani akaró azonban az elnöknek az értekezést bejelen
teni köteles, ki azt a választmánnyal m egbiráltatja; mások 
által irt, s már megbírált értekezéseket felolvasni, a tár
sulat ügyeit illető indítványokat tenni, s azokra határozó 
szavazattal be is fo lyn i; s miután az egylet előhaladását 
óhajtják, erkölcsi kötelességük az évnegyedes ülésekre ren
desen eljárni, s az ügyek vitelében — megbízatás szerint 
— az üléseken kívül is munkás részt venni.

VI. SZAKASZ.

K ö z g y ű l é s e k .

23. §. A  közgyűlések nyilvánosak, s évenként a ta
vaszi időszak alatt B.-Gyulán tartatnak. Szavazati joggal 
a tiszteletbeli, alapító és rendes tagok bírnak.

2 4 . §. Rendkívüli közgyűlést az elnök a választmány 
vagy 10 egyleti tag Írásbeli indokolt kivánatára tartozik 
összehívni.

25. §. A  közgyűléseken a jelenlevők szavazattöbbsége 
határoz.

26. §. A  szavazás nyilvános, de 10 tag írásbeli k ivá
natára titkos szavazás rendelendő el.

27. §. A közgyűlés tárgya i:
a) titkári jelentés, az egylet évi működéséről;
b) az évi számadások m egvizsgálása;
c) minden három évben a tisztviselők’ és az igazgató
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választm ány választása, és az időközben megürült választ
mányi tagsági helyek  betöltése;

d) uj tiszteletbeli tagok választása;
e) valamely tag kirekesztésének kérdése, mely min

denkor titkos szavazással lesz eldöntendő;
f) a netaláni indítványok tárgyalása;
g) az alapszabályok módosítása, ez azonban csak 10 

tagnak a megelőző v álasztmányi gyűléshez Írásban beadott 
indítványára, s ennek vélem énye kiséretébeni beterjesztése 
m ellett tárgyalható, — mi a meghívókban mindenkor mint 
tanácskozási tárgy — különösen megjelölendő, s mihez az 
összes tagok legalább J/4-ének jelenléte kívántatik meg, 
határozatot a jelenlevők 2 /3 -da. hoz; ha pedig a tagok kí
vánt V4-de nem jönne össze, akkor uj közgyűlés hirde
tendő, mikor is tekintet nélkül a számra, a jelenlevők  
kétharmada dönt.

m  SZAKASZ.
A z  egylet jövedelm i fo rrá sa , vagyona.

28. §. Az egy let bevételeit k ép ezik :
a) az alapítványi ö sszegek ;
b) a rendes- és pártoló tagok évdijai;
c) felülfizetések, s lelkes ügybarátok adományai- és 

hagyományai.
29. §. A  tagdijak és alapítványok kamatai az egyleti 

kiadások fedezésére fordittatnak. Az alapítványi tőkék el 
nem idegeníthetők.

30. §. A  felülfizetések adományokból bejövendő ösz- 
szegek, amennyiben ezek alapítványi természettel nem bír
nak a tárlat gyarapítására fordíthatók.

31. §. Az egylet által gyűjtött mindennemű ritkasá
gok, műkincsek, régiségek, okmányok, könyvek, szóval 
mindennemű tá rg y a k , az alapítványi pénzekkel együtt 
Békésm egyének elidegenithetlen tulajdonát képezik,

VIII. SZAKASZ.
A z  e g y l e t  ‘p e c s é t j e .

32. §. Az egylet p ecsétje: a megye címere, ezen kör- 
irattal: „Békésmegyei régész- és művelődéstörténeti egy
let 1874.“

MAGVA*
JtBCM/U'rtS. AKaDÖ4* 

KOKWiU
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IX. SZAKASZ.
A z  e g y l e t  f e l o s z l á s a .

33. §. Ha a netalán valaha bekövetkezhető pártolás 
és részvét hiány miatt, az egyletnek további működése és 
fenállása lehetetlenné válnék, az esetben annak minden 
vagyona a m egyebizottsági közgyűlés rendelkezése alá 
lesz bocsátandó, a meglevő pénzösszeg p?dig a. m egye
pénztárában, külön tétel alatt lesz elhelyezendő, hogy az 
alapitók szándékához képest, a kamatok és egyéb jöve
delmek, minden időben a tárlat fenntartása és gyarapítá
sára fordittassanak.

K elt a békésm egyei régész- és müvelődéstörténelmi 
egyletnek, B.-Gyulán, 1874. junius 18-án tartott alakúló 
gyűlésében.

Zsilinszky Mihály. Göndöcs Benedek,
egyleti titkár. apát és gyulai lelkész, mint elnök.



vn.
A békésmegyei régész-művelődéstörténelmi társulat 

tagjainak névsora !875/6-ben.

a) T isz te le fb e li tagrols.
Böhm Lénárd. 
Fábián Gábor. 
Fraknói Vilmos. 
Gedulyi Ferenc z. 
Hampel József. 
Hen8zlmann Imre. 
Horváth Mihály. 
Ipolyi Arnold. 
Ormós Zsigmond.

Ortvay Tivadar. 
Pulszky Ferencz. 
Römer Floris.
Szabó Imre.
Szabó Károly.
Thaly Kálmán. 
Trefort Ágost. 
Szentkláray Jenő 
Lipp Vilmos. =  18.

b) A lap ító  tag'ols:-
A békésmegyei takarékpénztár.
Göndöcs Benedek apát és lel

kész, Gyulán.
♦ Haan Lajos ev. lelkész, Csabán.
* Horváth Sámuel v. ev. lelkész,

T.-Komlóson.
Gr. Károlyi Tibor orsz. képvi

selő, Mácsán.
Ursziny Andor földbirtokos

Id. Mogyoróssy János, muzeum 
igazg. Gyulán.

Moj8 Ísovic8  Vilmos kir. főmér
nök, Pöstyénben.

Gr. Pongrácz János lelkész és 
pápai kamarás, Orosházán.

Gr. Wenckheim Krisztina, Kí
gyóson.

B.-Csabán. — 10.

c) IS/ÉnlcöcLó rendes tag'ols-
1. Áchim Ádám, Szarvason.

Gr. Almássy Erzsi, Kétegyházán 
Gr. Almássy Mari. Kétegyh.
Gr. Almássy Vilma, Kétegyh. 
Ambrózy Béla, Pöstyénben.
* Andrássy Kálmán, Kétegyh. 
Asbóth Kálmán, Gyulán. 
Asztalos István, Békésen.
Badics Elek, B.-Csabán.

10. Bak Gusztáv, Gyulán.
ifj. Bakay Péter, Szarvason. 
Bakay Sándor, Szarvason. 
Bartóky László, B.-Csabán. 
Dr. Bátta6 zéky Lajos, „ 
Beliczey István, B.-Csabán. 
Beliczey Rezső, Gerendáson. 
Békési közp. casino.
Berkes János, Gyulán.

A *-gal jegyzettek az egyesület vidéki ügyvivői.
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Birsy József, Gyulán.
20. Bonyhay Benjámin, Mező- 

Berényben.
Bornhauser Antal, Gyulán. 
Bulla Sándor, Pöstyénben. 
Czingulszky József, Gyulán, f  
Csabai casino.
Csermák Kálmán, T.-Kom- 
lóson.

Dane8 Béla, Szarvason.
Gr. Desseffy Marczel, Fóthon. 
Décsey József, B.-Csabán. 
Dérczy Ferencz. Kondoroson. 

30. Dobay János, Gyulán. 
Dobosfy Gyula, Szarvason. 
Gr. D’Orsay Emil, Szeghal
mon.

Gr. D’Orsay Miksa, Szeghal
mon.

DeutschFülöp, M.-Berényben 
Dömény Lajos, Gyulán.
Dr. Dubányi János, Gyulán. 
Elek Lajos, „
Emperl Ernő Ó-Kigyóson. 
Endreffy Károly, Gyulán.

40. * Eördögh Lajos, Orosházán. 
Erkel Rezső Gyulán.
Farkas Béla. „
Fábry Márton, „
Félix Ákos, B.-Csabán. 
Fennes Pál, „
Fridrich Mihály, Gyulán.
* Dr. Fuchsz Ede, Szarvason. 
Fuchsz Lipót, M.-Berényben.
* Garzó Gyula, Gyomán,

50. Gärtner Adolf, B.-Csabán.
GajdácB Pál, Szarvason. - 
Gremsperger Jószef, Bánhá- 

gyesen.
* Grósz Béla, Csorváson, 
Grécz József, Gyulán.
Győry Vilmos, Orosházán. 
Haan Albert, B.-Csabán. 
Haan Vilmoz, „
Dr. Hajnal Albert, Kigyóson,
* Dr. Hajnal István. Békésen. 

60. Hajóssy Ottó, Gyulán.
Haty Károly, M.-Berényben.

Haviár Dániel Szarvason.
Id. Hofmann Mihály, Gyulán.
* Jakabfy Ignácz, Vésztőn. 
Jankó János, Budapesten. 
Jancsovics István, Szarvason 
Jancsovics Pál, Gyulán,
Janó Sándor, „ 
Jeszenszky Károly, M.-Be
rényben.

70. Juszt Gyula, Gyulán.
Juszt István, P. Sz. Tornyán. 
Karassiay István, B.-Csabán. 
Karassiay Kornél, ,  
Keblovszky Lajos, Gyulán. 
Keller Imre, „
* Kéry Kálmán; Dobozon. 
Kicska Mór, Szeghalom. 
Kiskéry Mihály, Gyulán.
Kny Antal, Békésen.

80. Kocsis Pál, Szarvason. 
Kocziszky János, B.-Csabán. 
Kohlmann Ferencz, Gyulán. 
Komis Béla, F. Gyarmat.
Dr. Kovács István, Gyulán.
* Kőrösy Mih., K.-Ladányban. 
Klausz Lázár, Endrődön.
Dr. Klein Ferencz. Bánhe

gyesen.
* Kratochvill József, Gyulán. 
Kreuchel Samu, Vésztőn.

90. Kuczkay János, Szarvason. 
Lederer Ede, Gyulán.
* Lehoczky J., Sz.-Andráson- 
Lukesch István, Szarvason. 
Márki István, Gyulán,
* Márton Mih., K.-Ladányban 
Megele Bertalan, M.-Berény
ben.

* Mihálfi József, Szarvason. 
Minich József, M.-Berényben 
Moldoványi Gyula Gyulán.

100. Müller Gusztáv, „ 
Novák Dániel, B.-Csabán. 
Novák Kamill, Gyulán.
Dr. Nyirády László, K.-Tar- 

csán.
Oláh Sándor, Gyulán. 
Omaszta Szilárd, B.-Csabán.
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Oraaszta Elek, B.-Csabán. 
Omaszta László, „ 
Ormos János, Gyulán.
Osváth Andor, „

110. Papp Antal, Vésztőn.
Papp Mihály, Gyulán.
Party Ferencz, „
Pecz Gyula, M.-Berényben. 
Péky Antal, B.-Csabán. 
Pásztor József, Gyomán. 
Petneházy Imre, K.-Tarcsán. 
Polgári casino Gyulán. 
Popovits Jusztin, „
Potoczky Gedeon, Szarvason. 

120. Rácz Mátyás Gyulán.
Rácz Lipót, Csorváson. 
Reisner Jakab, Vésztőn. 
Rencsisovszky Ferencz, Oros
házán.

Reök István, B.-Csabán. 
Rimler Pál, „
Schiffner Ede, EndrŐdön. 
Schmidt Károly, Pöstényben. 
Schwarz László, B.-Csabán. 
Silberstein József, Gyulán.

130. Id. Sipos Sándor, Szarvason. 
Ifj. Sipos Sándor, „
Sipos Soma, „
Stark Adolf, B.-Csabán.
Stem testvérek, M.-Berény

ben.
Dr. Stiaszny József, Csabán. 
Such Soma, B.-Csabán.
* Szabó János, K.-Tarcsán. 
Szánthó Alajos, Gyulán.
Dr. Szeberényi Gusztáv, B.- 

Csabán.
140. Szeberényi István, Aradon. 

Szeberényi József Orosházán. 
Széchenyi Lajos, Uj-Kigyóa.

d) 3 P á r 1

1 Gr. Almássy Dénes, Két- 
egyházán.

Gr. Almássy György, Két- 
egyházán.

Andrássy Miklós, Gyulán.

Dr. Székács József, Buda
pesten. j-

Szekér Mihály, Kétegyházán. 
Szemián Sámuel, B.-Csabán. 
Szikes András, Budapesten. 
Dr. Szlovák Pál, Szarvason. 
Sztojánovics Gyula Csorváson 
Sztojanovics Szilárd, Csorv. 

150. Szucsu Béla, B.-Csabán. 
Szucsu Mózes, „
Tabajdy Sándor, Szarvason.
* Tatay János, T.-Komlóson. 
Tatár János, Szeghalmon. 
Titius Pius, Gerlán. 
Tomcsányi József, Budapes
ten. f.

Torkos Károly, Orosházán. 
Tormássy Károly, Gyulán.
* If. Trukker József, Gyulán. 

160. Uhrinyi István, B.-Csabán.
Ursziny Dezső, Budapesten. 
Varságh Béla, B.-Csabán. 
Végh Gábor, Gyulán.
Vésztői casino 
Gr. Wenckheim Frigyes Kí
gyóson.

* Gr. Wenckheim Géza Gerlán 
Gr. Wenckheim József öz
vegye, Gyulán.

B. Wenckheim László, K.- 
Ladányban.

B. Wenckheim Viktor, K.- 
Ladányban.

170. * Wilim János, B.-Csabán.
* Winkle Gábor, Gyulán.
* Zlinszky István, Kondoros 
Zsilinszky Mihály, Csabán. 
Zsilinszky Mihály, T.-Koml, 
Zsilinszky Endre, Csabán.

5 t a g r ó l .
Ifj. Gr. Almássy Kálmán 

Kétegyházán.
Ardeleanu József, Kétegy
házán.

Bak Lajos, Gyulán.
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Bakacs Lajos, Vésztőn.
Bállá Mátyás, Endrődön. 
Banner József, Békésen.

10. Bálint Mihály, Csorváson. 
Banner Béla, Ó-Kígyóson.
* Bán Károly, Gyulavárin.
Bauer Jakab, Uj-Kigyóson. 
Barát János, „
Barna János, M.-Berényben. 
Bartóky István, B.-Csabán 
Barta Döme, B.-Csabán. 
Batik Elek, Gyulán.
* Becker Oszkár, Kígyóson. 

20. Bene István, Gyulán.
* Benedikty József, Békésen. 
Benjámin Dávid, Vésztőn. 
Benka Gyula, Szarvason. 
Bezsán József, Gynlán.
Béres András, Csorváson. 
Bihari István, Békésen.
Blahó József, M.-Berényben. 
Bogár Dániel, B.-Csabán. 
Bogár Lázár, Gyulán.

30. Bohus Károly B.-Csabán. 
Bozsó István Uj-Kigyóson. 
Braun Mihály, M.-Berényben. 
Brezanóczy Lajos, Békésen. 
Breier Zsigmond, Endrődön. 
Buday József, M.-Berényben. 
Bus Albert, Csorváson. 
id. Csák János, Vésztőn.
* Dr. Csákly János, Vésztőn. 
Csapó Mihály, Gyomán.

40. Csatlós Imre, Uj-Kigyóson. 
Csatlós Pál, Uj-Kigyóson. 
Csete György, Gyulavárin.. 
Cseruus András, Uj-Kxgyoson. 
Csernus Ádám, ,,
Czédly János, „
Czédly József, „
Czédli Mátyás, „
Darida András, *
DebreCzeni Endre, Gyomán 

50. Dekán István, Csorváson. 
Dömény József, Békésen. 
Denhof Antal, Gyulán 
Deutsch A., Csorváson. 
Donner Lajos B.-Csabán.

Ecsedy János, Gyulavárin. 
Engel Antal, Endrődön. 
Erdödy Mihály, Uj-Kigyóson. 
Fábry Károly ügyv. B.-Csab» 
Fábry Károly, aljb. „

60. Flórek Ferencz, Uj-Kigyóson 
Farkas Zsigmond, Gyulán. 
Farkas János, Ó-Kigyóson. 
Forsner Ferencz, Vésztőn. 
Franka Lajos, Gyomán. 
Fürst Antal, Uj-Kigyóson. 
Gácsy János, Endrődön. 
Géczy Imre, Csorváson. 
Gellay István, Endrődön. 
Geschmey Sándor, „

70. Góg György, Csorváson. 
Gremsperger Mátyás. „
Grim Sámuel, Gyomán. 
Gubás Péter, Gyulán. 
Gubicza István, Szarvason. 
Gyulai Béla, Uj-Kigyóson. 
Gyoma községe.
Hajnal Ábel, Békésen.
Hajas Pál, Szarvason. 
Hegedűs Lajos, Gyulán.

80. ifj. Hoffman Mihály. Gyulán. 
Horovicz Lipót, V.-Olasziban. 
Horváth János, B.-Csabán 
* Horváth János, M.-Be- 

rénybeu.
Horváth Béla, Tót-Komlós. 
Hungerleider Vilmos, Uj-Ki

gyóson.
ifj. Huszka János, Gyulán. 
Dr. Iliéfvy Jakab, Öcsödön, 
ifj. Jancsovics Pál, Gyulán. 
Kalmár József, Endrődön.

90. Karácsony Mihály, Gyulán. 
Kertay Zsigmond, Gyulán. 
Kéry Elek, Dobozon. 
Kinudicz József, Csorváson . 
ör. Kiss Bálint, Gyomán. 
Kiss Antal, Gyulán.
Kis János, Öcsödön.
Kohn Károly, Uj-Kigyóson. 
Kohn Max, Öcsödön. 
Konkoly János, Békésen.

100. Kovács József, Békésen.
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* Kovács Mihály, Szeghalm.
* Kovács M. István, End- 
rődön.

Környey Lajos, Berényben. 
Ladányi Áron, Békésen. 
Lányi Gusztáv, Szarvason. 
Lavatka Béla, Szarvason. 
Lavatka Ágost, Békésen. 
Lavatka József, Békésen.
* Dr. László Elek, Orosh. 

110. Löffler Mór, Uj-Kígyóson.
Lengyel Győző, K.-Tárcsán. 
Lusztig Sámuel, Szarvason. 
Marcsek István, Szarvason. 
Májercsik János, „ 
Majner János, Ó Kígyóson. 
Mánásy Pál, Uj-Kigyóson. 
Megele Gyula, K.-Tarcsán. 
Megele Béla, Gyulavárin. 
Melczer Kálmán, B.-Csabán 

120. Merza Gergely, Csorváson. 
Mezey Balázs, Békésen. 
Mezey Lajos, „ 
if. Mikolay Mihály, Szarv, 
if. Miskucza György, Gyulán, 
if. Mogyoróssy Sándor, „ 
Mojsisovics Lajos, „
Dr. Molnár Antal, B.-Csabán. 
Molnár, György, Uj-Kígyós. 
Moravcsik József, Szarvason. 

130. Mózes Mihály, Szeghalmon. 
Mundruczó Demeter, Gyulán. 
Müller Náthán, Csorváson. 
Murza István, Uj-Kigyóson. 
Nagy Ferencz, Gyulán.
Nagy Károly, „
Nagy István, M.-Berényben. 
Nagy István, Dobozon.
Nátor János, Uj-Kigyóson. 
Nemeskey Andor, Váradon. 

140. Németh Lajos, B.-Csabán. 
Németh Lukács, Gyomán. 
Neudenbach Antal, Gyulán. 
Novák György, Szarvason. 
Nyíri János. Csorváson. 
id. Oláh György, Gyulán.
* Oláh Antal, Öcsödön.
Pajó György, Vésztőn.

Papp György Vésztőn.
Dr. Papp József, Szeghalm. 

150. Papp Sándor, P.-Sz.-Tornyán.
* Pándi István, Kígyóson. 
Peics János, Vésztőn. 
Petrovics Demeter, Vésztőn. 
Petrovics Soma, B.-Csabán.
* Petőfi István, Csákón. 
Plank Alajos, Gyulán. 
Pokomándy Sándor, Szarv. 
Prágay István. Uj-Kigyóson. 
Pusztay Ádám, Gyulán.

160. Rázel István, Ó-Kigyóson. 
Rimler Lajos, Ó-Kigyóson. 
Rolkó Béla, B.-Csabán. 
Rosenthal Miksa, Dobozon 
Roth János, Gyulán.
Roth Lajos, Endrődön.
Sál József, Gyulán.
Sánta Ferencz, Gyulán. 
Salacz Ferencz, Szarvason. 
Seres Mihály, Uj-Kigyóson. 

170. Serke Ferencz, Csorváson. 
Dr. Simon Pál, T.-Komlóson. 
Sinkó Mihály, Csorváson. 
Soltész, Nándor, B.-Csabán. 
Somogyi József, Uj-Kigyóu. 
Schartenreiter Albin, Gyulán. 
Schmidt József, „
Scholcz Ferencz, Csorváson. 
Schwarz Emánuel, Uj-Kigy. 
Stern Adolf, Gyomán.

180. Id Styr György Gyulán. 
Sulyok Ede, Orosházán. 
Szabó András, Uj-Kigyóson. 
Szabó Gábor, Dobozon. 
Szabó Pál, Sz.-Benedeken. 
Szánthó Albert, Békésen. 
Szász János, M.-Berényben, 
Szegedy Károly, Békésen. 
Szentandrássy István, M.-Be
rényben.

Szentmihályi Lajos, Békésen. 
150. Székács István, Orosházán. 

Szerető Imre, Gyomán.
Szika János, Gyulán.
Szilágyi László, „
SzomoraBertalan, B.-Csabán
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Sztraka Ernő, B.-Csabán. 
Sztraka György „
Sztraka János, Csorváson. 
Szuchanek Antal,. B.-Csabán. 
Szulimán István, Gyulán. 

200. Tavaszi János, Orozházán. 
Dr. Télessy József, Szarvason. 
Thomka Emil, B.-Csabán. 
Tímár I. János, Endrődön. 
Tóth Ede, Békésen.
Tóth Péter, Uj-Kígyóson.
Id. Uferbach János, Gyulán. 
Uferbach Antal, „
Uferbach József, „
Uhrin János, Endrődön,

2 1 0 . Ujfalussy Dezső, Gyulán. 
Unger József, Gyomán. 
Urszinyi János, B.-Csabán.

Uzon Ferencz, Gyulán.
Varga Károly Gyulán.
Vartus Rozália Uj-Kigyóson 
Vecsey László Kamuton f  
Vidovszky Ferenc, Gyomán. 
Vidovics Antal, Endrődön. 
Vigh István, B.-Csabán.

2 2 0 . Viskovics Ignác, Szarvason.
* Vitályos Márton, Öcsödön.
* Weidinger György, Gyomán
Weisz Lázár „
Weisz Lipót Gyulán. 
Wieland János, Békésen. 
Wolf Pál, M.-Berényben. 
Zalaf Mihály, Csorváson.
Zih Károly, Sz.-Andráson. 
Zsimsza Ferenc, Gyomán.

230. Zsótér Antal, Uj-Kigyóson.

Az alapító, rendes és pártoló tagok községenkint ilyen 
arányt tüntetnek fel:

I. m egyéb en .

Gyulán volt 3 alapitó, 45 rendes, 42 pártoló tag.
Csabán 77 2 77 34

n
2 2 77 77

Szarvason 77 — n 19
n

15
n 77

M. Berényben 77 —
n

9
V )

1 0
n 77

ó* és Uj-Kigyóson n 1 n 6
n

36 r 77

Vésztőn n —
n

5
r )

8 • »

Orosházán
n

1 ♦7 5 t? 4
n 77

Kétegyházán » — 77 5
n

4
r> 77

Békésen
r>

— n 4 77 18 7) 77

Csorváson
r>

— 7? 4
n .

17 77 ■*

Szeghalmon
n

— r 4
»

3 77 77

K.-Ladányban — 4 77 1 >7 „

T.-Komlóson
n

1
%

3
n

2 77 77

K.- Tárcsán. ?7 —
n

3
n

2 y> »7

Gyomán. .7? — n 2 » 14 77 7)

Endrődön 77 — 2 77 1 2 7? 77

Gerlán tj — 2 r> — 77 77

Kondoroson n — n 2 # 4 77

Dobozon n — » 1 )} 1 7? »
P.-Sz. Tornyán » — 77 1 n 1 n 77

Sz.-Andráson — 1 n 1 » »
F.-Gyarmaton >7 — 1 r> — 77

Öcsödön »7 — — 7 ? 5 7) 7 7
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Gerendáson rolt — alapító 1 rendes — pártoló tag.
Gyulavárin

9 7 “  9 7 >» ^  u  u

Kamuti pusztán
9 7 9 7 a  1 i> »

Sz.-Benedeki pusztán
9 7 9 9 »  ̂ M

Csákón
3 7 J J i )  ^  n

X I-  .A- m eg y én  ItíLvCil.
Budapesten volt
Pőstyénben (Trencs.) „ 
Aradon „
Fóthon (Pestm.) „ 
N.-Váradon „
Bánhegyesen (Csanád) „ 
Mácsán (Aradm.) „

Összesen 10

VIII.

175 230

-A-z egryes'ü.let t is z tv ise lő i
Elnök: Göndöcs Benedek. 
Alelnök: Haan Lajos. 
Főtitkár: Zsilinszky Mihály.

Másodtitkár: Elek Lajos. 
Muzeumőr: Id. Mogyoróssy Ján. 
Pénztárnok: Party Ferenc.

Ügyész: Keller Imre.

"V"álstsztzxiámsri tsigrols: :
Asztalos István. 
Beliczey István. 
Beliczey Rezső. 
Dobay János. 
Gremsperger József. 
Győry Vilmos.
Dr. Hajnal Ábel. 
Hajóssy Ottó. 
Horváth Sámuel. 
Jancsovics István. 
Jancsovic8 Pál.
Janó Sándor.

Kéry Kálmán.
Dr. Kovács István. 
Márki István.
Ormós János.
Papp Mihály.
Péky Antal.
Reök István.
Tatay János.
Tatár János.
P. Titius Pius.
Gr. Wenckheim Frigyes. 
Br. Wenckheim László.

] Magyar Tudományos A Vrd'mia 
j Könyvtára l.«Vt!.C7Í95jg/. Í Z .

— alapitó, 5 rendes, — pártoló tag. 
 ̂ »> 3 ,, ,, „

»  ̂ » ~" »» »>
11 1  11 »  > t

11 M 2 „ ,,
»> 2 ,, ,, ,,

1 » M » »
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